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Abstract 
In the approach of new institutionalism, the budgeting system's complexities have roots in its 
formation's historical development. Understanding this historical development from the 
perspective of institutions and organizations has made it easier to understand the complexities 
that the country's budgeting system is facing today. Using the social order approach and relying 
on the three elements of institutions, organizations, and violence control, this research has 
examined the budgeting system of Iran between years of the constitutional revolution and the 
end of the Qajar dynasty. In this period, the approval of the constitution, the internal regulations 
of the parliament, the law on the formation of the Ministry of Finance, the law on public 
accounts, the law on the Court of Accounts, and the writing of the budget law, as well as more 
predictability of resources and cost allocations by limiting the period of the budget have taken 
place. Also, checking the accounts of ministers, preventing illegal transfers, preparing and 
deducting the budget, increasing the power of tax collection, organizing the country's treasury 
and prohibiting the imposition of taxes based on personal opinion, and providing executive 
methods related to the budgeting system in addition to the formation of the parliament and the 
budget commission, the Audit Bureau, the Ministry of Finance and the commission for handling 
the income and expenditure of the ministries have led to the improvement of the quality of 
institutions and the development of contractual organizations with a permanent life in the 
budgeting system, which has caused the control of violence. By examining the budgeting 
system, one can conclude that the dominant coalition member groups in the period under review 
were princes, nobles, scholars, businessmen, landowners, the intellectual class, Russian and 
British governments. Examining institutions, organizations, and violence control show that the 
budgeting system has changed from a fragile limited access order to a basic limited access order 
in this period. 
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 نظم رهیافت براسا  ایران در ریزیبودجه نظام سیاسی اقتصاد 
  (1285-1304) اجتماعی

  ایران ،، تهرانیعالمه طباطبائ دانشگاه علوم اقتصادی، دکتری رشته دانشجوی   حمیدرضا قاسمی
  

، ی، دانشگاه عالمه طباطبائاقتصادی توسعه و ریزی برنامه گروه ،دیارتااس علی عرب مازار یزدی 

 ایران  ،تهران
  

 ،ی، دانشگاه عالمه طباطبائاقتصادی توسعه و ریزی برنامه گروه ،دیارتااس رضا زمانی

 ایران ،تهران

 چکیده
ا این گیری آن دارد. شناخریزی ریشه در تطور تاریخی شکلهای نظام بودجهدر رویکرد نهادگرایی جدید پیچیدگی
سا ا روهریزی کشور با آن روببودجهکه امروز نظام را هایی ها فهم پیچیدگیتطور تاریخی از منظر نهادها و سازمان

ا و کنترل ههای اجتماعی و تکیه بر سه عنصر نهادها، سازمان. این پژوهش با استفاده از رهیافا نظمکرده اساتر آسان
های انقتب مشروطه تا پایان سلسله قاجار پرداخته اسا. در این ریزی ایران در فاصله سالخشونا به بررسی نظام بودجه

نامه داخلی مجلس، قانون تشکیل وزارت مالیه، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان ی، نظاماساس قانونتصویف  دوره
 محدود کردن باها هزینه تخصیص و منابع تامین نحوه شدن پذیرتربینیو همچنین پیش بودجه قانونمحاسبات و نگارش 

بودجه،  غیفرو ت هیته ،یرقانونیاز انتقاالت غ یریوزرا، جلوگ حساب  یبررس انجام گرفته اسا. همچنین دوره عمل بودجه
 ائهی و اربر اثر نظر شخص اتیمقرر شدن مال ایخزانه کل کشور و ممنوع یسامانده ات،یقدرت وصول مال شیافزا

ات، وزارت محاسب وانیبودجه مجلس، د ونیسیمجلس، کم لیتشکریزی همچنین بودجه نظام با اجرایی مرتبط هایروش
با عمر  های قراردادیبه بهبود کیفیا نهادها و افزایش سازمان هابه دخل و خرج وزارتخانه یدگیرس ونیسیو کم هیمال

های گروه ریزی،ریزی انجامیده که این امر باعث کنترل خشونا شده اسا. با بررسی نظام بودجهدائمی در نظام بودجه
های ولاو د روشنفکر طبقه، مالکان تجار، ، علما ان،یاع ،اشراف شاهزادگان،عضو ائتتف غالف در دوره مورد بررسی را 

از نظم  ریزیدهد که نظام بودجهها و کنترل خشونا نشان میدادند. بررسی نهادها، سازمانروس و انگلیس تشکیل می
 .پایه در این دوره گذار کرده اسا دسترسی محدود شکننده به نظم دسترسی محدود

 .نهادها خشونت، کنترل اجتماعی، های نظم ریزی، بودجه نظام: کلیدی هایواژه

  JEL:  D72, H61, H60, N45, N15 بندیطبقه

                                                           
 حاضر برگرفته از  رساله دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه عتمه طباطبائی اسا.مقاله  -
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  مقدمه .1
نند که کهای سیاسی، اقتصادی، دینی و نظامی را نهادهایی خلق میدر بیشتر جوامع، قدرت

زمان امکان کنترل بر منابع و کنند. این نهادها همروابط انسانی را ساختارمند میو  هاسازمان
های پیش روی افراد و دهند و از این رهگذر، انگیزهکارکردهای اجتماعی را به افراد می

ا را دهند تا استفاده از خشونهایی که به خشونا دسترسی دارند را به نحوی شکل میگروه
 ,Northنامیم كهای اجتماعی میدهی اجتماعی را نظمین الگوهای سازمانمحدود کنند. ا

et al., 2009.) 
توسعه، خشونا را از طریق دخل و تصرف نظام سیاسی در منافع اقتصادی جوامع درحال

ه ها و افراد قدرتمند پرهیز از توسل بکنند به صورتی که گروهمنظور خلق رانا مهار میبه
دهی جامعه را یک نظم دسترسی محدود یابند. این نحوه سازمانخشونا را به نفع خود می

 (.North, et al., 2009كنامند می

اند. ها از بسیاری جهات متفاوتهای طبیعی، آنهای بنیادین حکوماباوجود شباها
بانی از طبیعی در پشتیهای ها غنی و متنوع اسا و توانایی انواع گوناگون حکوماتاریخ آن

ه اسا. های طبیعی بازتاب یافتاز حکوما 1بندی ساده نورث و همکاراندر طبقه هاسازمان
کند.  غیر از خود حکوما پشتیبانیحکوما طبیعی شکننده قادر نیسا از هیچ سازمانی به 

آید. رمیها بحکوما طبیعی پایه تنها در داخل چهارچوب حکوما از عهده پشتیبانی سازمان
ان بیرون از های فرادستای از سازمانحکوما طبیعی بالغ، توانایی پشتیبانی طیف گسترده

انسانی را  ها كکه تعامتتد. توانایی پشتیبانی از سازماندار راکنترل مستقیم حکوما  دایره
ون کننده توسعه اقتصادی و سیاسی درترین عوامل تعیینکنند(، یکی از مهمساختارمند می

هایی که نهادهای آن از دسترسی آزاد و رقابا حمایا حکوما طبیعی اسا. همچنین نظام
نامند که در آن یک توازن دوگانه بین رقابا سیاسی و م دسترسی باز میکنند را نظمی

 کنند.دسترسی آزاد در اقتصاد برقرار اسا و هرکدام دیگری را تقویا می

ی ها در حکوما طبیعمند رانا از طریق محدود کردن دسترسیاز آنجایی که خلق قاعده
ونا به لکه ابزار اساسی کنترل خشتنها روشی برای پر کردن جیف ائتتف مسلط نیسا، ب

تواند منبع تولید یا توزیع رانا باشد، بودجه رود یکی از نهادهایی که وجود آن میشمار می
اسا. در واقع نظام سیاسی در حکوما طبیعی نظام اقتصادی و اجزای آن از جمله نظام 

                                                           
1. North, D., et al. 
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واسطه د کرده و بهکند که رانا تولیریزی را طوری دستکاری و آلا دسا خود میبودجه
 آن تداوم و بقای نظم سیاسی تامین شود.

ها سه رکن از آنجا که نهادها در رهیافا نظم اجتماعی در کنار خشونا و نقش سازمان
ی زیردجهبونظام  کنندهلیتکمو  دهندهشکلدهد، الزم اسا تا نهادهای اساسی را تشکیل می

قرار گیرند و در کنار مساله خشونا  و تحلیل تجزیهی شناسایی و مورد بررس مورددر دوره 
 گیرد. معاصر شکلی ایران زیربودجه نظامبهی اتازهها نگاه و نقش سازمان

های اجتماعی، حل مشکل خشونا در جوامع با دسترسی براساس رهیافا نظریه نظم
نیافته و توسعه محدود از طریق توزیع رانا بین فرادستان انجام خواهد گرفا. در کشورهای

های فرادسا با توسعه یکی از ابزارهای توزیع رانا، بودجه ساالنه اسا و گروهدرحال
 استفاده از اهرم فشار سعی در استفاده حداک ری از این رانا دارند. 

له ی تابع نحوه برخورد با مسازیربودجهی ممکن در نظام هانهیگزفرآیند انتخاب بین 
 ها به عنوان سه عنصر کلیدی رهیافا نظم اجتماعی اسا. زمانو سا هانهادخشونا، 

ریزی و فراز و فرودهای آن از های نظام بودجهمساله اساسی این پژوهش بررسی پویایی
های اجتماعی اسا. در سطچ نهادها، ایجاد، اصتح، حذف و منظر رهیافا خشونا و نظم

بلیا ریزی، قاگیری نظام بودجهتای شکلاجرای قواعد رسمی و قوانین نوشته شده در راس
ط با نظام های اجرایی مرتبها، ارائه روشپذیری نحوه تامین منابع و تخصیص هزینهبینیپیش

ریزی و ایجاد، اصتح یا حذف معاهدات اجتماعی رسمی، هنجارهای غیررسمی، بودجه
ی ریزی بررسام بودجهگیری نظهای اجتماعی و باورهای مشترک در راستای شکلپیمان

ریزی و ها در نظام بودجهها، نوع سازمانها، عمر سازمانشود. همچنین در سطچ سازمانمی
ترل های درون و بیرون از ائتتف مسلط باعث کنریزی در پشتیبانی از سازماننقش نظام بودجه

در  ات فرادستان به حقوقهای برخوردار از رانا، تبدیل امتیازخشونا افزایش تعداد گروه
ریزی مورد بررسی قرار خواهند گرفا و تحوالت نظام اثر استقرار یا توسعه نظام بودجه

رسی گانه مورد برریزی به واسطه بررسی تحوالت مجموعه این متریرها در سطوح سهبودجه
 قرار خواهد گرفا.

ران ریزی در ایه بودجههای اولیاین پژوهش به دنبال آن اسا که مشخص کند آیا پایه
ها مبتنی بر یک نظم دسترسی باز بوده یا تشکیل آن در یک نظم دسترسی محدود با سازمان

و نهادهای مختص این نظم و تولید توزیع رانا برای کنترل خشونا بوده اسا. با توجه به 



 59 |قاسمی و همکاران 

 

در  آمدهها و نهادهای به وجود اهمیا تاریخ و وابستگی به مسیر طی شده شناخا سازمان
ها و  نحوه کنترل یا عدم کنترل خشونا به وسیله این نظام ریزی، سیر تکاملی آننظام بودجه

تر شناختمان از این نظام را بیشتر و نحوه مواجهه با مسائل و مشکتت جاری آن را مشخص
 خواهد کرد.

ریزی در بودجههای اجتماعی و نظام در این پژوهش ابتدا مبانی نظری رهیافا نظم
مه ضمن مروری بر مطالعات اشود. در ادهای اجتماعی مطرح میرهیافا خشونا و نظم

تماعی های اجریزی ایران براساس رهیافا نظممرتبط صورت گرفته، تحوالت نظام بودجه
 ها و کنترل خشوناها، سازمانگانه نهادبراساس عناصر سه 1304تا  1285های در فاصله سال
 گیرد و در پایان نیز  روندهای معرفی شده برای هر بخش مورد بررسی قرار میدر زیربخش

 شود. بندی میریزی براساس متریرهای بررسی شده جمعترییرات نظام بودجه

 . مبانی نظری2

ریزی ایران تاکنون از نظریات مختلف اقتصاد سیاسی استفاده شده در بررسی نظام بودجه
(، میرشجاعیان و رهبر 1384توان به خضری كها میترین این پژوهشجمله مهم اسا. از

( اشاره کرد. در این پژوهش فقط اقتصاد 1398( و زمانی ك1392(، مومنی و زمانی ك1391ك
و براساس رهیافا  1304تا  1285های ریزی ایران در فاصله بین سالسیاسی نظام بودجه

بررسی خواهد شد و به مرور سایر نظریات مرتبط نخواهیم های اجتماعی خشونا و نظم
 پرداخا.

 . نظم دسترسی محدود2-1
نامند به وسیله را حکوما طبیعی نیز می های دسترسی محدود که آنمشکل خشونا در نظم

سی یابد. در حکوما طبیعی نظام سیاتشکیل ائتتف مسلط دارای امتیازات ویژه کاهش می
 ,North كند کمیری نظام اقتصادی رانا تولید کرده و بقای خود را تامین به وسیله دستکا

et al., 2009.) 

بندی نورث، والیس و وینگاسا توانایی پشتیبانی انواع مختلف حکوما طبیعی در طبقه
بندی انواع مختلف حکوما طبیعی كشکننده، پایه و بالغ( اسا. ها عامل مهم طبقهاز سازمان

های داخلی و خارجی از عهده در حکوما طبیعی شکننده، حکوما هنگام بروز خشونا
اطات ، ارتباسا ساده ینهاد یساختارها یدارا کهدر چنین حکومتی آید. بقای خود برنمی



 1401زمستان  | 93شماره  | 27سال  |های اقتصادی ایران پژوهش | 60

 

 وماحک به نسبااز حکوما که  ینوعشخصی اعضای ائتتف مسلط بسیار مهم اسا. 
 یعیطب حکوما را آورد وجوده ب حکوما یبرا یدارتریپا یسازمان ساختار شکننده یعیطب
ه تری را در درون سازمان حکوما ببادوامکه حکوما بتواند ترتیبات  هنگامی .نامندیم هیپا

دهی کند از حکوما طبیعی شکننده به حکوما طبیعی پایه حرکا وجود آورده و نظم
های خصوصی بیرون از دایره ائتتف مسلط سازمان ،کرده اسا. در حکوما طبیعی پایه

ایا مشانس حمایا حکوما را نخواهند داشا. نوع مترقی حکوما طبیعی که توانایی ح
های فرادسا خارج از دایره ائتتف مسلط را دارد و از نهادهای بادوامی برای از سازمان

(. North, et al., 2009كشود حکوما برخوردار اسا، حکوما طبیعی بالغ نامیده می
 خواهد بود. (1كتوسعه در حکوما طبیعی بر اساس نمودار 

 یعیطب حکومتتوسعه در  .1 نمودار

 
 1398 همکاران، و قاراخانی: منبع 

 های اجتماعیی در رهیافت نظمزیربودجه. نظام 2-4
ریزی در رهیافا نظام اجتماعی های اساسی موجود در بررسی نظام بودجهیکی از محدودیا

ها در مطالعات مختلف انجام شده اسا. در واقع پژوهشگرانی که عدم پرداختن به زیرنظام
اند به صورت کلی سیر تاریخی جوامع را جوامع مختلف بررسی کردهاین رهیافا را در 

د موجو ایادبیات نظری ،ریزیبودجهاز جمله نظام یهایبررسی کرده و در مورد خرده نظام
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های خود به موضوع استعمار خارجی همچنین نورث، والیس و وینگاسا در بررسی نیسا.
معاصر ایران همواره استعمار خارجی به عنوان یکی از اند در حالی که در تاریخ توجه نکرده

 اعضای دارای ظرفیا خشونا حضور پررنگ دارد.
با  شود و دولادر نظم دسترسی محدود، خشونا به واسطه تولید و توزیع رانا مهار می

های اقتصادی و سیاسی رانا تولید کرده و آن ایجاد محدودیا در دسترسی تشکیل سازمان
های دارای ظرفیا خشونا بر تصمیمات در کند. همچنین گروهادستان توزیع میرا بین فر

ر چنین گذارند. دبرداری حداک ری از رانا تولید اثر میگذاری به منظور بهرهحوزه سیاسا
نا های دارای ظرفیا خشوفشار گروه ای به منظور تولید و توزیع رانا بامحیطی منابع بودجه

دستکاری و جها دهی اسا. به عبارت دیگر، منابع بودجه نه در راستای به به راحتی قابل 
حداک ر رساندن منفعا جمعی و منافع اک ریا، بلکه با هدف کنترل خشونا به واسطه تولید 

 شوند. دهی میو توزیع رانا برای فرادستان جها

ونا، سه عنصر خش های اجتماعی پرداختن بهریزی در رهیافا نظمدر بررسی نظام بودجه
شود طور که در این چهارچوب مفهومی بیان میها و نهادها دارای اهمیا اسا. همانسازمان

را  توان خشوناشود. در بهترین حالا میحل مشکل خشونا با حذف خشونا میسر نمی
مهار یا مدیریا کرد و یکی از ابزارهای کنترل خشونا رانتی اسا که در نظم دسترسی 

شود و یکی از عناصر مهم در دسترسی به رانا، بودجه اسا. پس در واقع توزیع می محدود
نفع و دارای ظرفیا خشونا به درک بهتر از چگونگی ساختارمندی های ذیشناسایی گروه

نهادهایی اسا که یک نظام در آن تولد  ،کند. موضوع دیگرریزی کمک مینظام بودجه
 کرده اسا.  یافته، ادامه حیات داده یا رشد

ریزی به وجود آورده یا بر آن هایی اسا که نظام بودجهسازمان ،مساله مهم دیگر
یا از نوع  اندها براساس رابطه مرید و پیرو به وجود آمدهتاثیرگذار بوده اسا. اینکه سازمان

یی اهای قراردادی هستند نیز از اهمیا زیادی برخوردار اسا و یکی از ارکان شناسسازمان
 آید.حساب میمحیط دسترسی در رهیافا نظم اجتماعی به

 های اجتماعی روش برخورد با خشونابه تعبیر نورث، والیس و وینگاسا در نظریه نظم
های موجود، مساله خشونا را کنترل ها حک شده اسا. نهادها و سازماندر نهادها و سازمان

آمدن  تواند باعث به وجودترل خشونا مییا باعث خشونا بیشتر خواهند شد. همچنین کن
ها در نظم ها شود. رابطه دوسویه بین کنترل خشونا و نهادها و سازماننهادها و سازمان
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د های موجودسترسی محدود با هدف تولید و توزیع رانا شکل خواهد گرفا. خرده نظام
ونا ه منظور کنترل خشدر نظام دسترسی محدود به ابزارهایی برای تولید و توزیع رانا ب

ریزی اسا. نظام ها، نظام بودجهترین این خرده نظامتبدیل خواهند شد. یکی از مهم
های سیاسی، اقتصادی، هایی که قدرتریزی عبارت اسا از مجموعه نهادها و سازمانبودجه

بع موجود، مناکنند و به واسطه ای خلق میدینی و نظامی را به منظور کنترل بر منابع بودجه
ا استفاده گذارند تهایی که به خشونا دسترسی دارند، میروی افراد و گروههایی پیشانگیزه

ریزی در سیر تحوالت خود بر خلق، از خشونا را محدود کنند. عتوه بر این، نظام بودجه
رسی تهای مرتبط بسته به نوع نظام دستوسعه، تضعیف، ت بیا یا حذف نهادها و سازمان

 محدود اثرگذار خواهد بود. 

 نهادها. 2-4-1

 شوندمی عوض متقابلشان روابط دهیشکل منظور به هاانسان جانف از که هستند نهادها، قیودی
. کنندمی دساختارمن را هاانسان بین اجتماعی و اقتصادی سیاسی، روابط در نهفته هایانگیزه و

 هایپیمان غیررسمی، هنجارهای رسمی، اجتماعی معاهدات رسمی، قواعد: از عبارتند نهادها
قواعد  اجرای هایروش و جهان درباره مشترک باورهای شده، نوشته قوانین اجتماعی،

 .(North, 2010ك
 اخاشن منظور به اجتماعی هاینظم رهیافا براساس ریزیبودجه نظام در نهادها شناخا

 برعکس، ای بالغ به پایه از و پایه به شکننده از طبیعی حکوما درون فرآیند در تحوالت
 :که اسا این مستلزم
 ریگی شکل راستای در شده نوشته قوانین و رسمی قواعد حذف اصتح و ایجاد،  -

 ریزیبودجه نظام

 هاهزینه تخصیص و منابع تامین نحوه شدن پذیرتربینیپیش -

 ریزیبودجه نظام با اجرایی مرتبط هایروش ارائه -

 غیررسمی، هنجارهای رسمی، اجتماعی معاهدات حذف یا اصتح آمدن، به وجود -
 نظام در قانون حاکمیا راستای در مشترک باورهای و اجتماعی هایپیمان
 ریزیبوجه

 .گیرد قرار بررسی مورد
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 هاسازمان .2-4-2

ها، گروهی از افراد هستند که برای نیل به اهداف مورد نظر با نیتی مشترک گرد هم سازمان
 (.North, et al., 2009كاند آمده

های اجتماعی باید ریزی براساس رهیافا نظمها در نظام بودجهدر روند تحول سازمان
 موارد زیر را بررسی کرد:

 ریزیبودجهها در نظام عمر سازمان -

 ریزیكقراردادی یا مریدی( در نظام بودجه هانوع سازمان -

 مسلط ائتتف از بیرون و درون هایسازمان از پشتیبانی در ریزیبودجه نظام نقش -
 ریزی.ها در نظام بودجهتعداد سازمان -

 خشونتکنترل . 2-4-3

بر  های مختلف که ناظراستفاده از خشونا یا تهدید به استفاده از خشونا از سوی گروه
د. خشونا یابیافته اسا در قالف برخورد فیزیکی یا تهدید قهری بروز میخشونا سازمان

 (.North, et al., 2009كهاسا برونداد ساختار نهادها و سازمان
ر هایی اسا که مبادالتشان با افراد کمتسازمانکنترل خشونا نتیجه استقرار نهادها و 

های ظمریزی براساس رهیافا نواسطه نظام بودجهه شخصی باشد. در  مساله کنترل خشونا ب
 اجتماعی باید موارد زیر را بررسی کرد:

 ریزی در کنترل یا تشدید خشونانقش نظام بودجه -

 ریزیام بودجههای دارای ظرفیا خشونا بواسطه نظشناخا گروه -

 .آن عیتوز نحوه و یدیتول یهارانا انواع بر یزیربودجه نظام راتیتاث -

 شده. مروری بر مطالعات انجام3
ذکر این نکته حائز اهمیا اسا که رهیافا نظم اجتماعی تاکنون تنها به صورت کلی در 

( به این موضوع 1392کشورهای مختلف بررسی شده و در ایران نیز پژوهش زمانی و مومنی ك
ریزی براساس این رهیافا در هیچ کشوری ها از جمله نظام بودجهپرداخته، اما زیر نظام
ریزی همین دلیل در مرور مطالعات انجام شده بر اقتصاد سیاسی بودجه بررسی نشده اسا. به

های فشار  های سیاسی مختلف و تاثیرگروهتاکید شده  و چگونگی اثرگذاری بودجه بر گروه
 ریزی و بودجه مورد توجه قرار گرفته اسا. بر نظام بودجه
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 . مطالعات داخلی3-1
های کند که نابسامانیبیان می«  ای ایرانساختار بودجه گستره مالی و»( در 1375نژاد كشبیری

های رو به گسترش دخل و خرج دولا در اواخر دوران قاجار سبف شد که مالی و کسری
های اصلی انقتب مشروطیا جای اصتح مالیه به عنوان یک خواسا ملی در زمره هدف

های ا به اقتباس قواعد و صورتهای سیاسی و اجتماعی آن دوران تتش رگیرد. آشفتگی
های اقتباس شده با ای معمول در غرب محدود کرد. بیگانگی این قواعد و صورتبودجه

متحظات حاکم بر محیط اجتماعی و اقتصادی ایران به گسیختگی بیشتر امور مالیه عمومی 
ریزی دولا از بودجه ایگیری نظام تازهدوران شکل  1320تا  1304های بین انجامید، اما سال

ای های بودجهبه تکامل خود رسید و نمای هزینه 1319ایران اسا که تحوالت آن در سال 
 ای بود.سابقهستون دارای وسعا بی 70بندی مالی با در این سال به لحاظ طبقه

 ریزی دولتیجویی در بودجهاقتصاد سیاسی رانا»ای با عنوان ( در مقاله1384خضری ك
پردازد با این هدف ریزی دولتی ایران میجویی در نظام بودجهبه بررسی فرآیند رانا« ایران

ریزی دولتی کشور به جویی در بودجهکه چهارچوبی تحلیلی برای درک بهتر فرآیند رانا
بیین ت« انتخاب عمومی»دسا دهد. در این مقاله، ابتدا مساله مورد مطالعه با رویکرد نظریه 

کنندگان منابع عمومی و تیم سیاسی بررسی سپس الگوهای تعامل میان تامینشود، می
شود. در این خصوص چهار الگوی تعاملی اقناع مالی، مبادله مالی، اجبار مالی و امتناع می

جویی طیف کارگزاران شوند. در پایان نیز با شیوه رانامالی شناسایی و تحلیل می
های روهها و گمنابع عمومی، سیاستمداران، بوروکرات کنندگانریزی دولتی كتامینبودجه

مک رسد به تسهیل این فرایند در ایران کشوند که به نظر میفشار( سازوکارهایی تحلیل می
 کنند.می

تحلیل کمی الگوی اقتصاد سیاسی »( در پژوهشی با عنوان 1391میرشجاعیان و رهبر ك
 کنند تا با شناخا الگوی اقتصاد سیاسیتتش می« های استانی در ایرانتخصیص بودجه

ای به بررسی کمی متریرهای اقتصادی و سیاسی موثر بر شیوه تخصیص ریزی منطقهبودجه
ار دهند که رفتهای جاری، عمرانی و کل استانی در ایران بپردازند. نتایج نشان میبودجه
سی ا. نتایج متریرهای سیاریزی استانی در ایران کارایی محور و نه برابری محور اسبودجه

را  های بیشتریدهد که دولا در سال برگزاری انتخابات ریاسا جمهوری، بودجهنشان می
 دهندگان مردد و با نوسان هدایا کرده اسا.یاهای با مشارکا انتخاباتی کمتر و باربه استان
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تحلیل الگوی توسعه ایران بین دو انقتب »( در پژوهشی با عنوان 1392مؤمنی و زمانی ك
اسی و به بررسی توسعه ایران از رهیافا اقتصاد سی« مبتنی بر اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی

پردازند. در این مقاله و مبتنی بر چهارچوب نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی نظم اجتماعی می
شده اسا که نظم اجتماعی ایران بین دو انقتب، نظم دسترسی محدود بوده و نشان داده 

اند که سطچ دسترسی به ای طراحی و ساماندهی شدهگونهنهادها در این نوع نظم به
 های اقتصادی و سیاسی کنترل و محدود شود. سازمان

ب ان از انقتریزی در ایرگیری و ترییرات بودجه( با بررسی روند شکل1398زمانی ك
ریزی کشور یک تعادل سیاسی ناکاراسا مشروطه تاکنون نشان داده اسا که نظام بودجه

دهد که بخش می شود. این پژوهش نشانهای حقوقی و اقتصادی منجر میکه به عدم تعادل
ریزی در کشور قائم به شخص بوده و این ویژگی یکی از قابل توجهی از فرآیند بودجه

 ریزی در ایران اسا.ی تعادل ناکارای بودجهعوامل اصل

 . مطالعات خارجی3-2
ریزی تا قبل از مشروطیا را برآوردی از بودجه« اقتصاد سیاسی ایران»( در 1981ك 1کاتوزیان

ه کند. به بیان وی، بودجمعرفی می ،آمدسالی نیز درسا درنمیها که در هیچدرآمدها و هزینه
ها بر بینی فزونی هزینهریزی و پیشا این امر تنها به معنای برنامهواره کسری داشا، اممه

هایش درآمدها نبود و درنتیجه حکوما معموال در تامین تعهدات مالی و بازپرداخا وام
 عاجز بود و این امر تا پایان سلطنا قاجارها ادامه داشا.

های دولتی ایاالت متحده جویی در بودجهرانا»( در پژوهشی با عنوان 1991ك 2اسکالی
پردازد. های ایجاد شده در اثر ترییر قوانین و مقررات مالی میبه بررسی رانا «(1988-1900ك

از طریق  جوییهای مالیاتی باعث ایجاد فرصا راناکند که افزایش نرخاسکالی بیان می
کردن لد برای دنبال تخصیص مجدد بودجه در ایاالت متحده شده و خروج منابع از اقتصاد مو

 جویانه باعث کاهش نرخ رشد واقعی اقتصاد شده اسا.مقاصد رانا

                                                           
1. Katoozian, M. A. H. 

2. Scally, G. W. 
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اقتدار اجرایی، رای شخصی و انضباط »( در پژوهشی با عنوان 2001ك 2و مریر 1هالربرگ
باط اند که نهادهای سیاسی بر انضبه این نتیجه رسیده« بودجه در کشورهای آمریکای التین

رند و مشکتت موجود در سطچ دولا و قوه مقننه متفاوت اسا. در حالی ای اثرگذابودجه
که وزرا به جای برآورد پیامدهای تصمیمات اقتصادی بر جامعه به فکر وزارتخانه خود 
هستند، نمایندگان مجلس در فکر تاثیرگذاری تصمیمات بر انتخابشان هستند و راهکار 

حزبی  های تکل وزیر دارایی در سیستمکاهش مشکل در وجود یک بازیگر مرکزی قوی م 
 یا پارلمانی اسا.

ها و نهادهای بودجه و مسئولیا مالی، پارلمان»ای با عنوان ( در مقاله2005ك 3سانتیسو
وسط کند هنگامی که اختیارات اجرایی به اندازه کافی تبیان می« اقتصاد سیاسی فرآیند بودجه

افزاید. پس مشارکا شود بر خطرات اختیارات اجرایی میهای مشخص مهار نمیمکانیزم
بودجه ممکن اسا به کشورها در پاسخگویی بیشتر در  ها در نظارت برهدفمندتر پارلمان

 توان مزایایمدیریا مالیه عمومی کمک کند، اما چالش اساسی این اسا که چگونه می
ننده به کقدرت اجرایی قوی برای انضباط مالی را در کنار وجود نهادهای پاسخگو و کنترل

 وجود آورد.
های عمومی را تعیین چه کسی هزینه»ای با عنوان در مقاله( 2008ك 4آبولفیا و همکاران

و  تجزیهبه  «کند؟ تجزیه تحلیل اقتصاد سیاسی در فرایند بودجه، مطالعه موری آرژانتینمی
های پردازند. سپس با بررسی فرآینداقتصاد سیاسی بودجه در کشور آرژانتین می تحلیل

کنند. هدف این مقاله می ر بودجه را بررسیآثار آن ب ،هاگذاری و نتایج سیاساسیاسا
سازی، تایید، اجرا و کنترل بودجه اسا. عتوه بر این، تنظیم چهارچوب نهادی برای آماده

تت شده و انگیزه و نحوه تعامریزی شناساییبازیگران رسمی و غیررسمی در فرآیند بودجه
 شود.ها معرفی میآن

ریزی در آرژانتین و رئیس جمهور، کنگره و بودجه»( در پژوهشی با عنوان 2013ك 5پرز
د که چگونه نهادهای غیررسمی پردازبه این موضوع می« غیررسمیمکزیک؛ نقش نهادهای 

تا  1994های جمهور در آرژانتین و مکزیک در فاصله سالبر تخصیص منابع توسط رئیس

                                                           
1. Hallberg, M. 

2. Marier, P. 

3. Santiso, C. 

4. Abuelafia, E. 

5. Perze, L. G. B. 
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له اثرگذاری بر نهادهای کتن د که این امر به وسیدهاثرگذار بوده اسا و پاسخ می 2006
غیررسمی كکنترل نامزدها و مشاغل سیاسی( و نهادهای خرد كتفویض اختیارات و استفاده 

 های اقتصادی( صورت پذیرفته اسا.تاکتیکی از داده

بررسی مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد سیاسی در کشورهای مختلف حاکی از 
ریزی بر یکدیگر اسا. نهادهای رسمی و نظام بودجهاثرگذاری متقابل نهادهای سیاسی و 

ریزی کشورهای در غیررسمی و بازیگران رسمی و غیررسمی نقش محوری در نظام بودجه
د. کنریزی را ضروری میحال توسعه دارد و این امر لزوم کنترل سیاسی بر نظام بودجه

جویی در نظام یز بر راناریزی ایران نمطالعات انجام شده در اقتصادی سیاسی بودجه
های اقتصادی و حقوقی و مناسبات قائم به شخص در این نظام ریزی و عدم تعادلبودجه

 سو با مطالعات خارجی در کشورهای با نظم دسترسی محدود اسا. تاکید دارد که هم

براساس رهیافت  1304تا  1285ریزی در ایران از تحوالت نظام بودجه .4
 اجتماعیهای نظم

آغاز انقتب مشروطه یک ساختار غیرمتمرکز شبیه نظام  تا انیاز حکوما سلجوق
( و قسما مهم عایدات و مخارج 1387گری بر امور مالی ایران حاکم بود كالمعی، مستوفی

(. در واقع آنچه تا قبل از پیدایش 1344شد كمصدق، کشور در هیچ جایی نوشته نمی
عنوان نظام دخل و خرج مملکا قابل مشاهده اسا با آنچه  های مشروطیا تحااندیشه

 شناسیم، تفاوت بسیار داشا.ریزی میامروز در قالف نظام بودجه
چنانچه بخواهیم تحوالت حادث شده در فاصله بین انقتب مشروطیا تا پایان سلطنا 

این تحوالت  های اجتماعی مورد واکاوری قرار دهیم بایدقاجارها را براساس رهیافا نظم
ها و چگونگی کنترل خشونا براساس معیارهای معرفی در سه عنصر کانونی نهادها، سازمان

ی های اجتماعشده در هر یک از این سه عنصر مورد بررسی قرار گیرد. در واقع رهیافا نظم
 د.رپذیها صورت میها و تعامتت فی مابین آنکنترل خشونا به وسیله نهادها و سازمان

 نهادها. 4-1
ایجاد قواعد رسمی، هنجارهای غیررسمی و ارائه راهکارهای اجرای قوانین در نظام 

شود از ها میابع و تخصیص هزینهنپذیرتر شدن نحوه تامین مبینیریزی که باعث پیشبودجه
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براساس ریزی های قابل ارزیابی در نهادها در تحوالت نظام بودجهترین زمینهجمله مهم
 های اجتماعی اسا.رهیافا خشونا و نظم

 یراستا در شده نوشته نیقوان و یرسم قواعد حذف و اصالح جاد،یا. 4-1-1
  یزیربودجه نظام یریگشکل

در بررسی نهادها، پرداختن به ایجاد، اصتح یا حذف قواعد رسمی و قوانین نوشته شده 
ریزی در حالی که تا قبل از انقتب اهمیا بسیاری دارد. در بررسی تحوالت نظام بودجه

مشروطه قانون مدونی در این زمینه وجود نداشا و با غلبه روابط شخصی در دخل و خرج 
ین های بعد از آن با تهیه، تدوبا وقوع انقتب مشروطه و حوادث سالرو هستیم مملکتی روبه

و تصویف قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه سالیانه، قانون اساسی مشروطیا، تدوین 
نامه داخلی مجلس شورای ملی، تصویف قانون تشکیل وزارت مالیه، تصویف قانون نظام

هجری  1304تا  1285های فاصله بین سال محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات در
یری آن گریزی جدیدی استقرار یافا و به صورت تدریجی شکلخورشیدی، نظام بودجه

 آغاز شد. 
در ادامه و به ترتیف تصویف قوانین و با ذکر جزییات اثرگذاری هرکدام از قواعد و 

 د. ریزی کشور بررسی خواهد شقوانین رسمی ذکر شده بر نظام بودجه

 1285مصوب  -تیمشروط یاساس قانون .4-1-1-1
با وقوع انقتب مشروطه و تصویف قانون اساسی مشروطیا، سلطنا مشروطه جایگزین 

ها از دربار به مجلس شورای ملی منتقل گیریحکوما استبدادی و تمرکز امور و تصمیم
 ی که بعدها به قانونشد. انتقال قدرت از دربار به مجلس به صراحا در ماده شانزدهم سند

رین تشود. از آنجا که با وقوع انقتب مشروطه یکی از مهماساسی شهرت یافا، آورده می
بخشی به دخل و خرج مملکا بود، خواهان قرار داشا انضباطروی مشروطهمسائلی که پیش

مسیر  واین قانون با تفویض اختیارات به مجلس شورای ملی گامی مهم در این راستا برداشا 
 ها ونهادهای مرتبط هموار کرد.را برای تشکیل سازمان
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 نامه داخلی مجلس شورای ملی. نظام4-1-1-2
در این قانون اجازه تشکیل کمیسیون قوانین مالیه كماده پانزدهم(، کمیسیون محاسبات كماده 

ر ریزی دبودجهگیری نظام شانزدهم( و کمیسیون بودجه كماده نوزدهم( در راستای شکل
مجلس شورای ملی صادر شد. به استناد این قانون تمامی مطالبات راجع به بودجه سال بعد، 

های قانونی که موجف ترییر دخل و خرج سال بعد شود و هرگونه تمامی لوایچ و طرح
العاده برای سال جاری یا سال گذشته باید به تصویف کمیسیون تقاضای وجوه اضافی یا فوق

ریزی هگیری نظام بودججه مجلس برسد. از دیگر قواعد رسمی و قوانینی که موجف شکلبود
توان به یک شوری بودجه كماده پنجاه و نهم(، عدم امکان پیشنهاد به واسطه این قانون شد می

یا اصتح طرحی که موجف ازدیاد مقرری، مدد معاش یا وظیفه باشد كماده شصا و پنجم(، 
ن بودجه و لزوم ارائه گزارش کمیسیون محاسبات كماده یکصدوسی هفتم( اصل ساالنه بود

 در پایان هر سال اشاره کرد.

 1323رجب  21-. قانون تشکیل وزارت مالیه کل مملکت4-1-1-3
ریغ بودجه تهیه الیحه تف الیه مملکا، تهیه الیحه بودجه کل وجلوگیری از تجاوز و تفریط م

تشکیل وزارت مالیه کل مملکا به وزارت مالیه سپرده شد  از مواردی بود که براساس قانون
تی ریزی و تعیین متولی برای ارائه بودجه مملکو گامی اساسی در راستای تقویا نظام بودجه

 آید.به شمار می

 1329صفر  21 -. قانون محاسبات عمومی4-1-1-4
ی ایران در دوران ریزگیری نظام بودجهترین قانونی که در راستای شکلاولین و مهم

صفر  21مشروطیا به تصویف مجلس شورای ملی رسید، قانون محاسبات عمومی، مصوب 
ماده اسا، اولین بار به تعریف بودجه مملکتی  57قمری بود. این قانون که مشتمل بر  1329

تهیه و تصویف بودجه،  ،پردازد. براساس این قانونكماده یکم( و دوره عمل كماده دوم( آن می
های عایدات و مخارج، تشخیص، حواله و تادیه مخارج، رسیدگی به حساب تعیین بودجه

مخارج و وزرا كماده چهل و یکم(، محاسبات کل مالیه، تفریغ بودجه كماده چهل و پنجم( و 
 ریزی شد.تعیین مخارج موجف انتظام بخشی بیشتر به نظام بودجه
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 1329صفر  23 -. قانون دیوان محاسبات4-1-1-5
 نظارت و تفتیش مجلس شورای ملی در کل عایدات، مخارج و اموال دولا كماده سی و

های داخلی و ها و کمپانیها كماده سی و نهم(، بانکششم(، بررسی حساب وزارتخانه
كماده چهلم(، مراقبا از تجاوز مخارج از بودجه مصوب،  خارجی و اشخاص دارای امتیاز

ها ماده چهل و نهم(، رسیدگی به حساب -غیرقانونی كاصل تخصیصجلوگیری از انتقاالت 
و تعیین صحا یا عدم صحا آن كماده پنجاه و پنجم( در قانون دیوان محاسبات موجف 

 ریزی شد.گیری بیشتر نظام بودجهشکل

 بودجه قانون .4-1-1-6
بودجه یاصل یربنایاما به ز ،دینرس فیبه تصو ایهدا الدولهعیصن ترور با 1289 بودجه هرچند

مورد  بودجه حهیال در. بود رانیا در یگریمستوف نهاد بر یانیپا و شد لیتبد کشور یزیر
 یشورا مجلس یمال یازهاین اطتعات دولا، یهانهیهز و درآمدها عیتجم بر عتوه اشاره

 از یگریمستوف نظام آن دنبال به و بود شده یگردآور دولا وزارتخانه هشا و دربار ،یمل
 آن نیگزیجا نهیهز -دستگاه یمبنا بر دیجد یزیربودجه نظام و بسته بر رخا کشور هیمال

 شده میتنظ یزیربودجه در یاجامع و ایشامل اصول بر هیتک با که بودجه حهیال نیا. شودمی
 ترور با بود زمان آن مرسوم شده یبندطبقه یانهیهز و یدرآمد اطتعات یدارا و بود

 یزیربودجه نظام در بودجه سند دیجد نگارش بر یآغاز اما ،دینرس ییجا به اشنگارنده
شد  هانهیهز صیتخص و منابع نیتام نحوه شدن رتریپذینیبشیپ باعث که بود رانیا

 (1375نژاد، كشبیری
 یشورا مجلس مذاکرات مشروح اما ،دینرس فیتصو به یابودجه 1300البته که تا سال  

 بحث مورد موضوع نیترمهم دیشا و نیترمهم ازجملهبودجه  میو تنظ هیته دهدیم نشان یمل
 امور جنگ، یهاوزارتخانه جداگانه بودجه ارائه با سرانجام که اسا بوده دوران آن در

 1302 و 1301 یهاسال در وزرا اسایر و یسلطنت دربار و هیمال و معارف عامه، فوائد خارجه،
. شد یسپر دوازدهمکی یهاپرداخا اجازه با زین 1303 سال ییابتدا یهاماه و شد ختم
خانهوزارت به بودجه صیتخص و ارائه یمملکت کل بودجه قانون 1303 یجد 11 در جامنسرا

 ییجاهجاب ،بودجه نیا 8هر وزارتخانه شد. براساس ماده  یلیمنوط به ارائه بودجه تفص زین ها
 و کی یهاپرداخا اجازه قانون 6 قالف در 1304 سال در و آن از پس. شد ممنوعاعتبارات 
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 سال بودجه قانون 1304 بهمن 21 در اینها در اما شد، صادر سال نیا یبرا دوازدهم دو
 بود کل یدارخزانه در وجوه تمرکز آن مصوبات نیترمهم از که شد فیتصو مملکا 1304

 دوم(. دور -كمذاکرات مجلس شورای ملی

 

 اههزینه تخصیص و منابع تامین نحوه شدن پذیرتربینیپیش .2-1-4
قبل از انقتب مشروطیا چیزی تحا عنوان سند بودجه وجود نداشا، عدم وجود سند  تا

بینی و تجمیع درآمدها و عدم تخصیص اصولی و مبتنی بر بودجه حاکی از عدم توان پیش
های اجتماعی عدم وجود سند بودجه نمونه هاسا. در رهیافا نظمضابطه در قسما هزینه

ارهای مبتنی بر سلیقه به جای حاکمیا قانون اسا و درسا بارز غلبه روابط شخصی و رفت
هجری شمسی که به  1289به همین دلیل اسا که در پی نوشتن اولین الیحه بودجه در سال 

الدوله هدایا( به دلیل آنچه در رهیافا الدوله معروف شد، نگارنده آن كصنیعبودجه صنیع
 شود، ترور و نخستینر به بروز خشونا مینامیم که منجهای اجتماعی حذف رانا مینظم

 الیحه بودجه ناکام ماند. 
کارگیری پذیرتر شدن نحوه تامین منابع رخ داد بهبینیاقدام دیگری که در راستای پیش

با هدف سامان دادن به مالیه عمومی و افزایش قدرت وصول  1290مستشاران خارجی از سال 
تشکیل سازمان مالیه جدید  1300ل کشور بود. در سال مالیات و سر و ساماندهی به خزانه ک

بر پایه تمیز و تفکیک عایدات و مخارج و تصویف قانون اعتبارات مخارج مملکتی و همچنین 
های عمومی، مبتنی بر اصل تمرکز درآمدها و هزینه 1301تهیه و تنظیم بودجه سال 

با ماموریا تهیه و تنظیم بودجه که باعث  1301آمریکایی در سال  1کارگیری میلسپویبه
های مستقیم، اداره خالصجات، اداره ارزاق عمومی و اداره مالی تهران از انتقال اداره مالیات

وزارت جنگ به وزارت مالیه و گسترش سازمان تشخیص وصول مالیات طی دوره ریاسا 
در راستای  گام دیگری بود هزینه نیز -بنای دستگاهمالیه توسط وی و ارائه بودجه کشور بر م

 ها بود.پذیری نحوه تامین منابع و تخصیص هزینهبینیپیش
تشکیل وزارت مالیه با هدف جلوگیری از تجاوز و تفریط مالیه مملکا، تهیه الیحه 

الزم  هایبودجه کل و الیحه تفریغ بودجه، تهیه قانون راجع به مالیه مملکا و ترتیف نظام

                                                           
1. Millspaugh, A.  
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برای آن براساس ماده دهم اصول وظایف وزیر مالیه، ممنوعیا مقرر شدن مالیات براساس 
نظر شخصی در اصل نود و چهارم قانون اساسی مشروطیا و قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی 
مملکا ایران  با هدف حفظ وحدت و یکپارچگی مالیات در سراسر کشور در حالی تصویف 

 مگیهز آن ترتیبات مالیاتی ایران پیرو هیچ قاعده و قانون خاصی نبود و شود که تا قبل امی
ص پذیرترشدن نحوه تامین منابع و تخصیبینیاز جمله نهادهایی هستند که در راستای پیش

 اند.به وجود آمده 1304تا  1285های ها در فاصله بین سالهزینه

 ریزیبودجه نظام با اجرایی مرتبط هایروش ارائه .4-1-3
ازی سترین وجوه نهادی اسا در پیادههای اجرایی یکی از مهماز آنجایی که تعبیه روش

های اجرایی بسیار حائز اهمیا اسا. براساس قانون ریزی نیز بسترها و روشنظام بودجه
 تعدیل و جرح مالیه، امور تسویه جمله از هر نوع عمل مالیه دولا ،اساسی مشروطیا

ید جد هایممیزی همچنین و فروعات و عوارض قبول و رد مالیات، وضع در ترییر بودجه،
دولا كاصل بیسا و  هایییدارا یا عایدات از قسمتی فروش و انتقال كاصل هجدهم(،

سا و عنوان كاصل بی هر به و قبیل هر از عمومی هایشرکا و کمپانی تشکیل امتیاز دوم(،
 از عما فتحتی و صنعتی تجاری، امتیازات اعطای ها،نامهمقاوله ها،عهدنامه بستن ، سوم(
 عنوان كاصل بیسا و پنجم( هر به دولا خارجه كاصل بیسا و چهارم(، استقراض و داخله

کمپانی كاصل  و شرکا خرج به خواه دولا، خرج به خواه شوسه یا آهنراه ساختن و
ریزی ناظر بر وجوه اجرایی نظام بودجهباید به تصویف مجلس برسد که بیسا و ششم( 

اسا. همچنین رسیدگی به حساب وزرا به تفکیک حساب مخارج، حساب عایدات و 
محاسبات کل مالیه براساس ماده چهل و یکم قانون محاسبات عمومی و تهیه الیحه تفریغ 

 ایدات،ع کلیه در تفتیش و نظارت بودجه و ارائه آن به مجلس توسط وزیر مالیه، وظایف
 ررسیب ،براساس مواد چهل و پنجم و سی و هفتم این قانوندولا به ترتیف  اموال و مخارج
امتیاز،  دارای اشخاص و خارجی و داخلی هایکمپانی و هاها، بانکوزارتخانه حساب
 و هاابحس به رسیدگی غیرقانونی، انتقاالت و مصوبه بودجه از مخارج تجاوز از مراقبا

آن همانطور که اشاره شد، وظایف اجرایی اسا که براساس  صحا عدم یا صحا تعیین
 قانون به دیوان محاسبات محول شد. 
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 هنجارهای رسمی، اجتماعی معاهدات حذف یا اصالح ایجاد، .4-1-4
 نقانو حاکمیت راستای در مشترک باورهای و اجتماعی هایپیمان غیررسمی،

 ریزیجهدبو نظام در
ترین معاهده اجتماعی رسمی که مورد احترام جامعه نهایی مشروطه خواهان، مهم پیروزی با

قرار گرفا، سندی بود که بعدها به قانون اساسی مشروطیا شهرت یافا. به تعبیر کاتوزیان 
در اقتصاد سیاسی ایران، وقوع انقتب مشروطه برای استقرار خود قانون بود؛ زیرا تا قبل از 

شد. پس با وقوع انقتب مشروطه از آنجا که تمامی انون شناخته میآن اراده شاه مظهر ق
مشروطه  ترین دالیل انقتبقوانین باید از تصویف مجلس بگذرد و از آنجایی که یکی از مهم

ور ریزی کشهای فزاینده و لزوم ساماندهی به دخل و خرج و نظام بودجهنابسامانی و کسری
تا  رفا. مردم کهترین معاهده اجتماعی رسمی به شمار میبود، قانون اساسی مشروطیا مهم

پیش از انقتب مشروطه پناهگاهی برای احقاق حق خود نداشتند این بار مجلس مشروطه را 
دانستند و در یک پیمان نانوشته و باور مشترک، خود را ملزم به دفاع حافظ حقوق خود می

 یز به دفاع از آن پرداختند.دانستند و در مواقع تهدید مجلس ناز آن می
ستانی براساس مند شدن دریافا مالیات، مالیاتبا تصویف قانون ترتیبات مالیاتی و ضابطه

یل داخا مالیات براساس قانون به یک هنجار تبدرنظر شخصی به تدریج از بین رفا و لزوم پ
دی عث شد تا حدورسید که باشد. همچنین مخارج دربار و اشراف باید به تایید مجلس می

 های دربار جلوگیری و حساسیا مردم نسبا به دربار افزایش یابد.وپاشاز ریخا

 ها. سازمان4-2
وه ها و نحهای اجتماعی در راستای کنترل خشونا، شناخا سازمانبراساس رهیافا نظم

ای دار ها به منظور کنترل خشوناها بسیار مهم اسا. آنچه در شناخا سازمانعملکرد آن
ها از منظر موقتی یا دائمی بودن، نوع اهمیا و قابل ارزیابی اسا، بررسی عمر سازمان

ها که رابطه مستقیم با توسعه ها از منظر مریدی یا قراردادی بودن، تعداد سازمانسازمان
هاسا. آن ها و چگونگی پشتیبانی ازیافتگی دارد و نحوه برخورد حاکمیا با تشکیل سازمان

ریزی ایران مورد ارزیابی قرار ر ادامه این بخش موارد مطرح شده فوق در نظام بودجهد
 گیرد.می
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 ریزیبودجه نظام در هاسازمان عمر .4-2-1
ه به های اجتماعی توجریزی براساس رهیافا نظمهای مهم استقرار نظام بودجهیکی از جنبه
ریزی اسا. هرچه گیری و توسعه نظام بودجهشکلهای ایجاد شده در راستای عمر سازمان

شوند، پایدارتر بوده و کمتر وابسته به ریزی تشکیل میهایی که در نظام بودجهسازمان
دهنده آن باشد، دوام نظام ایجاد شده بیشتر و قدرت توسعه آن باالتر خواهد اشخاص تشکیل

ها مستقل از عمر ئمی که بقای آنهایی با عمر دابود. به بیان دیگر، وجود سازمان
دهندگان آن اسا در تحوالت نظم اجتماعی دارای اهمیا بسیار اسا. در تشکیل

های متعددی سازمان 1304تا  1285های ریزی ایران در فاصله سالگیری نظام بودجهشکل
ه از ک ترین سازمان به وجود آمده، مجلس شورای ملی اساترین و اصلیشکل گرفا. مهم

ادامه  تاکنون به حیات خود-های مقطعی حتی تعطیل -آغاز تشکیل و با وجود فراز و فرودها
های مالیه، داده و یک سازمان با عمر دائمی اسا. در درون مجلس شورای ملی، کمیسیون

 آیند.های با عمر دائمی به شمار میمحاسبات و بودجه و دیوان محاسبات نیز از سازمان
زارت ریزی ایفاد کرد، وگیری نظام بودجهن بزرگ دیگر که نقش اساسی در شکلسازما

شود. مالیه اسا که با توجه به ثبات و فعالیا خود یک سازمان با عمر دائمی شناخته می
 طبیقت کمیسیون تشکیل و کل محاسبات اداره کل، داریخزانه عایدات، رات تشخیصااد

 با عمر دائمی بودند که در وزارت مالیه تشکیل شدند.های حوالجات نیز از سازمان

 ریزیبودجه نظام در( مریدی یا قراردادی)ها سازمان نوع .4-2-2
ها در میان اعضای آن انگیزه با سازگار و خوداجرا صورت به هاتوافق مریدی هایسازمان در

ی پذیرد، پس لزوم همکارانجام نمیها با اتکا به طرف سوم آید و اجرای توافقبه اجرا در می
ها در هر لحظه از زمان اسا، اما سازگاری و همسویی انگیزه ،های مریدیاعضا در سازمان

های های قراردادی از هر دو روش اجرای قراردادها به وسیله طرف سوم و توافقدر سازمان
 شود.ها در میان اعضای خود سازمان استفاده میسازگار با انگیزه

های انگری و سازمنظام مستوفی ،ریزی و تحوالت آنگیری نظام بودجهتا قبل از شکل
ریزی گیری نظام بودجههای یک سازمان مریدی بودند. با شکلمرتبط با آن، کامت نمونه

گرفته همگی براساس قانون و های شکل، سازمان1304تا  1285های جدید در فاصله سال
 های قراردادی نامید، امارا سازمان هاتوان آنآن شکل گرفته اسا و از این منظر می اتکا به
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ها همواره درصدی از وابستگی و مریدی بودن به در روند تدریجی تحوالت این سازمان
اند و سیر تحوالت حاکی از کم شدن رابطه مراد و مریدی مرکز قدرت؛ یعنی دربار را داشته

 مناسبات مبتنی بر قرارداد در آن ظرف زمانی اسا. شدنو پررنگ 

های درون و بیرون از سازمان از پشتیبانی در ریزیبودجه نظام نقش .4-2-3
 ائتالف مسلط

آمد و در حالی که تا قبل از انقتب مشروطه حاکمیا به سختی از عهده بقای خود نیز برمی
ی های خارجی درماندگامتیازات کشور به طرفهای فزاینده دربار در کنار واگذاری کسری

کرد، وقوع انقتب مشروطه و انتظام بخشی نسبی به دربار را در تامین بقای خود تهدید می
وخرج کشور و تسلط بر منابع درآمدی همچنین تجمیع آن تحا عنوان سند بودجه دخل

د. هرچند بافزایش یا های درون ائتتف مسلطباعث شد سطچ پشتیبانی حاکمیا از سازمان
شاه که در اثر حذف در برخی از موارد از جمله به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی

ننده تحا تاثیر فضای شک یهاهای دربار و بروز خشونا رخ داد، پشتیبانی از سازمانرانا
ینی شخواهان، فتچ تهران و عزل پادشاه و جانقرار گرفا، اما بعد از پیروزی نهایی مشروطه

تتف ها درون ائولیعهد خردسال وی بر تخا سلطنا مشروطه، پشتیبانی عمومی از سازمان
مواره ریزی کشور نیز ههای مرتبط با نظام بودجهمسلط افزایش یافا و در این بین سازمان

تف مسلط های بیرون از ائتمورد پشتیبانی قرار گرفتند، اما همچنان عدم پشتیبانی از سازمان
 کرد.های جدید را سلف میامکان ایجاد سازمان

 ریزیبودجه نظام در هاسازمان تعداد .4-2-4

ارد. ها و توسعه رابطه مستقیم و م با وجود دبراساس رهیافا نظم اجتماعی بین تعداد سازمان
ط ها درون ائتتف مسلریزی تعداد سازمانپس از انقتب مشروطیا در پی ایجاد نظام بودجه

به منظور انضباط بخشی به روابط درون فرادستان افزایش یافا. تا قبل از انقتب مشروطیا 
های گری وجود داشتند به عنوان سازمانهایی که در نظام مستوفیتنها دربار و و سازمان

های شدند، اما پس از انقتب مشروطه و در فاصله سالمتولی دخل و خرج کشور شناخته می
 ریزی تشکیلهای ذیل به منظور تشکیل و ادامه حیات نظام بودجهسازمان 1304 تا 1285
 شدند:
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 مجلس شورای ملی -1

 کمیسیون مالیه مجلس شورای ملی -2

 کمیسیون محاسبات مجلس شورای ملی -3

 کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی -4

 دیوان محاسبات کشور -5

 وزارت مالیه -6

 دفتر محاسبات مرکزی در هر وزارتخانه -7

 ها و بستن دفاتر در وزارت مالیهکمیسیون رسیدگی به دخل و خرج وزارتخانه -8

 اداره تشخیص عایدات در وزارت مالیه -9

 داری کل در وزارت مالیهاداره خزانه -10

 کمیسیون تطبیق حوالجات در وزارت مالیه. -11

 خشونت کنترل .4-3
 خشونت  تشدید یا کنترل در ریزیبودجه نظام نقش .4-3-1

 و تحوالت ،کندیم یاری خشونا ایظرف یدارا یهاگروه شناخا در را ما که یموضوع
 انیم خشونا بروز شاهد دوره نیا در. افتدیم اتفاق دوره نیا طول در که اسا یتحرکات

 تازه یهاو گروه انیاع و اشراف شاهزادگان، یعنی ؛خشونا ایظرف یدارا یسنت یهاگروه
 مجلس جادیا با که روشنفکر طبقه و مالکان اصناف، و تجار طتب، و علما یعنی ؛افتهی قدرت

 عامل نیترمهم نیب نیا در .میهست بودند، گرفته دسا در را قدرت از یبخش یمل یشورا
 از دربار یعیتوز رانا کردن محدود یداخل خشونا ایظرف یدارا یهاگروه ییارویرو
 . اسا بوده کشور خرج و دخل به یبخش انضباط قیطر

 و رانا عیتوز یبرا منابع شدن محدود یاجتماع یهانظم و خشونا افایره براساس
 یهارانا دیتول در گروه نیا یناکارآمد کنار در یعیتوز یهارانا از دربار یحداک ر سهم
 به فیترغ را هاگروه نیا خشونا، ایظرف یدارا یهاگروه خشونا کنترل یبرا دیجد
 و ااس خشونا از استفاده مصداق پژوهش نیا افایره در که خشونا از استفاده دیتهد
 به فرادستان ازاتیامت لیتبد یبرا دیمر و مراد یهاگروه قالف در خشونا از استفاده بعد

 کرد. حقوق
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 نظام استقرار و فرادستان درون روابط به بخشی نظم راستای در مشروطیا نظام استقرار با
. دش آورده خشونا کنترل منظور به مواردی شده ایجاد مقررات و قوانین در ریزیبودجه

 فرادستان نبی روابط کنترل و ریزیبودجه نظام واسطهه ب خشونا کنترل در عوامل ترینمهم
 ممنوعیا و قانون كاصل پنجاه و ششم( توسط سلطنا دستگاه مصارف و مخارج تعیین لزوم
 اساسی قانون متمم در نود و چهارم(شخصی كاصل  نظر براساس مالیات شدن مقرر

 ملی كاصل بیسا و هشتم( و شورای مجلس وزرا توسط از بازخواستن و عزل مشروطیا،
 لسمج این در شاه زیاد قدرت به واسطه سنا مجلس توسط مالی امور تصویف به نیاز عدم

 هلماده چ وزرا در حساب به رسیدگی مشروطیا، اساسی اصل چهل و ششم قانون براساس
 لیداخ هایکمپانی و هابانک ها،وزارتخانه حساب بررسی عمومی، محاسبات و یکم قانون

 انتقاالت و مصوبه بودجه از مخارج تجاوز از امتیاز، مراقبا دارای اشخاص و خارجی و
 به محاسبات دیوان آن در صحا عدم یا صحا تعیین و هاحساب به رسیدگی غیرقانونی،

 .بود محاسبات دیوان قانون استناد

  خشونت ظرفیت دارای هایگروه . شناخت4-3-2
 ایکنترل خشونا و حفظ امن یرانا ابزار اصل عیتوز ،محدود یآنجا که در نظم دسترس از
 دیجد یزیربودجه نظام استقرار ی،اجتماع یهانظم افایره براساس اسا، فرادستان نیب در

 شانیا ازاتیامت دینظم جد استقراربرسند که با  جهینت نیفرادستان به ا نکهیممکن نبود مگر ا
 یوبخ به افایره نیا شد داده شرح یقبل قسما در کهحفظ و مراقبا خواهد شد. همانطور 

 ایرفظ یدارا گروه کی ازاتیامت دیتهد اثر در مجلس بستن توپ به زیمآخشونا عیوقا
 کشور خرج و دخل یحدود تا یزیربودجه نظام استقرار با. دهدیم چیتوض را خشونا
 با و شد حفظ شد،می منظور بودجه مخارج قالف در که یعیتوز یهارانا اما شد، منضبط

 یهاگروه توافق و یزیربودجه نظام استقرار و خشونا ایظرف یدارا یهاگروه شیافزا
 نسبا کشور در یزیربودجه ازاتشان،یامت حفظ یراستا در یزیربودجه نظام جادیا بر فرادسا

 .شد مندترنظام ،بود یجار آن از قبل تا آنچه به
سلسله قاجار،  را خشونا ایظرف یدارا یهاگروه ،مشروطه سلطنا نظام استقرار از قبل تا

 لیدار تشکو مقامات لقف انیفرماوزرا، فرمان ان،یداران، مستوفولیت ان،یشاهزادگان، دربار
یم یبنددسته انیدر سه گروه شاهزادگان، اشراف و اع( که 1377 ان،یكآبراهام دادندیم

 .شدند
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 یطبقه اصل 6 یاجتماع یبندمیهرگونه تقس عیتوز یبرا 1285قانون انتخابات سال  در
 اصناف و و طتب، تجار و شد که شامل شاهزادگان، اشراف، اعیان، علما فیتعر یاجتماع

به نام طبقه  دیغرب باعث به وجود آمدن طبقه متوسط جد نفوذمالکان بود. همچنین 
 ،طتب و علما شدن اضافه با مشروطه انقتب وقوع با پس. (1982 ان،یكآبراهام فکر شدروشن
 یدارا یهاگروه تعداد در شیافزا با روشنفکر به موسوم طبقه و مالکان اصناف، و تجار
 .میشویم مواجه دیجد یهاگروه ورود با مسلط ائتتف حلقه شدن بازتر و خشونا ایظرف

 یهاگروه چندباره ییارویرو و 1304 تا 1285 یهاسال نیب افتاده اتفاق عیوقا یبررس با
 ینعی ؛خشونا ایظرف یدارا یسنت گروه بر عتوه گفا توانیم خشونا ایظرف یدارا

 اصناف، و تجار طتب، و علما شد،یم انیاع و اشراف شاهزادگان، از متشکل که دربار
 گروه کی لیتشک به دوم و اول یمل یشورا مجلس لیتشک با دیجد روشنفکر طبقه و مالکان

 خشونا ایظرف یدارا گروه دو نیا کنار در. گماردند هما دیجد خشونا ایظرف یدارا
 قرارداد براساس سیانگل و روس یهادولا نفوذ تحا منطقه دو به کشور لیتبد ی،داخل

 ایظرف یدارا یهاگروه عنوان به توانیم زین را زمان آن در یالمللنیب قدرت دو نیا ،1907
 یاجتماع یهانظم هینظر در نگاسایو و سیوال نورث، البته که کرد قلمداد یخارج خشونا

 جوامع در هاآن خشونا ایظرف و استعمارگر شبه ای استعمارگر یکشورها نقش درخصوص
 حدودم یدسترس نظم با یکشورها در یجهان جنگ دو نیب فاصله در به خصوص مختلف

 .کنندینم انیب یروشن پاسخ

  آن نحوه توزیع و تولیدی هایرانت ریزی بر انواعتاثیرات نظام بودجه .4-3-3
تا قبل از انقتب مشروطه عمده عایدات کشور را مالیات بر اراضی، دام، مرازه و مسکن، 

ها، خطوط ها، گمرک، بانک، جادهآب، قناتآهن، حقفروش امتیازات شامل معادن، راه
های نامنظم، فروش القاب، فروش برخی از مشاغل مانند قضاوت، تلگراف و...، مصادره

داد. در این سیستم تعیین های خارجی تشکیل میحتی وزارت و وام گری وسفارت، والی
ر چنین شد. دالممالک وی انجام میمیزان مالیات کامت شخصی و براساس نظر شاه و مستوفی

شد.  ها و عایدات شناخته میوضعیتی نزدیکی به قدرت مرکزی ضامن برخورداری از معافیا
روهی و تبعیض گروهی بود و اغلف درآمدها پیش از واریز ویژگی بارز این نظام معافیا گ
اعی، های اجتمشد. براساس رهیافا نظمکننده مصرف میبه خزانه توسط دستگاه وصول

ضامن بقای حکوما در چنین شرایطی تولید رانا بیشتر بود؛ به نحوی که با تقدم مخارج بر 
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ل و خرج کشور به سرعا مالیات رو هستیم که در صورت عدم موازنه دخدرآمدها روبه
های دربار ایران شد. هزینههای قدیم افزوده میشود و یا به تعرفه مالیاتجدید وضع می

برابر دربار انگلیس بود.  15الدوله ذکر شده نسبا به عایداتش براساس آنچه در بودجه صنیع
های وپاشاچنین رویکردی باعث فشار حداک ری به توده مردم شد. همچنین ریخ

ترین اهداف انقتب گرفته در دربار در نهایا اصتح مالیه کشور را در زمره مهمصورت
 مشروطه قرار داد.

ح ریزی جدید با ایجاد و اصتبا پیروزی انقتب مشروطه و استقرار تدریجی نظام بودجه
وه وصول ن نحپذیرتر شدبینیقواعد رسمی و قوانین در راستای افزایش شفافیا و پیش

ها و به وجود آمدن حداقلی از حاکمیا قانون در کنار استقرار درآمدها و تخصیص هزینه
پیشین  هایهایی به همین منظور و افزایش فرادستان درون ائتتف مسلط که در بخشسازمان

وخرج کشور حاکم شد و در پی آن تشریچ شد، حدودی از ضابطه محوری بر نظام دخل
های گزاف دربار کاهش یافا. با وضع قانون عدم وصول مالیات براساس نظر هزینهبرخی از 

داری کل، خشونا، مهار و اعتماد عمومی نسبا شخصی و لزوم واریز همه درآمدها به خزانه
به پرداخا مالیات افزایش یافا. در این بین فروش القاب و مناصف دولتی و واگذاری 

های مستقیم و غیرمستقیم داد و عایدات جای خود را به مالیاتامتیازات تجاری به خارجیان 
های مشخص در سند بودجه آورده شد. در تخصیص هر وزارتخانه به تفکیک زیربخش

ار های توزیعی  به تفکیک دربها نیز حدودی از شفافیا متجلی شد و مخارج و راناهزینه
ه، های داخلا، مستمریات، وزارتخانهسلطنتی و والیا عهدی، مجلس شورای ملی، هیات وزر

خارجه، معارف، فوائد عامه، پسا و تلگراف، جنگ و مالیه و مخارج غیرمترقبه از امتیازات 
ها هم از به واسطه سند بودجه به حقوق نوشته شده تبدیل شد. بدین ترتیف تخصیص هزینه

یابی قانون که قابل ردمحوری و حاکمیا روابط کامت شخصی با دربار به حدودی از ضابطه
 اسا در سطچ نظم دسترسی محدود ارتقا یافا.

های ریزی ایران براساس رهیافا نظمبراساس آنچه در این بخش ارائه شد نظام بودجه
در  1304تا پایان سلطنا قاجار در سال  1285اجتماعی از آغاز انقتب مشروطه در سال 

قواعد رسمی و قوانین نوشته شده در راستای سطچ نهادها با ایجاد، اصتح، حذف و اجرای 
و تخصیص  پذیری نحوه تامین منابعبینیریزی، افزایش قابلیا پیشگیری نظام بودجهشکل
ریزی و ایجاد، اصتح یا حذف های اجرایی مرتبط با نظام بودجهها، ارائه روشهزینه
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جتماعی و باورهای مشترک در های امعاهدات اجتماعی رسمی، هنجارهای غیررسمی، پیمان
زایش ها، افها با افزایش عمر سازمانریزی و در سطچ سازمانگیری نظام بودجهراستای شکل
ریزی در پشتیبانی از ریزی و نقش نظام بودجههای قراردادی در نظام بودجهتعداد سازمان

ی برخوردار از رانا، تبدیل هاهای درون باعث کنترل خشونا، افزایش تعداد گروهسازمان
كجدول  ریزی شده اساامتیازات فرادستان به حقوق در اثر استقرار یا توسعه نظام بودجه

 .((1ك

 (1304-1285ریزی در نظم اجتماعی ایران). نظام بودجه1جدول 

 هاصشاخ 
 نظم بر یریزبودجه نظام اثر محدود یدسترس نظم

 بالغ هیپا شکننده (1304-1285) یاجتماع

دها
نها

 

 دهیچیپ تکامل حال در ساده ینهاد ساختار

ساختار نهادی در نظام 
ریزی مبتنی بر بودجه

 گری و بسیار ساده بود ومستوفی
ی ریزپس از استقرار نظام بودجه

 تر شد.پیچیده
 و یرسم قواعد

 معاهدات
 یاجتماع

 ندارد وجود
شکل حال در

 یریگ
 گرفته شکل

 ریزیبودجهگیری نظام با شکل
قواعد رسمی و معاهدات 
 اجتماعی نیز شکل گرفت.

 یهاروش
 ییاجرا

 ندارد وجود
شکل حال در

 یریگ
 شده فیتعر

های اجرایی که تا قبل از روش
آن وجود نداشت کم کم شکل 

 گرفت.
 یریپذینیبشیپ

 و قواعد
 هنجارها

 رقابلیغ
 ینیبشیپ

 از یحدود
 یرپذیبینیپیش

 یپذیربینیپیش
با تصویب قوانین مختلف امکان 

 .پذیری افزایش یافتبینیپیش

ان
ازم

س
 ها

 یدائم عمر مدتانیم مدتکوتاه هاسازمان عمر

در حالی که تا قبل از آن 
های وابسته به اشخاص سازمان

به صورت معدود وجود داشت 
ریزی باعث به وجود نظام بودجه

 انیم عمر با ییهاسازمان آمدن
 ی شد.دائم بعضا و مدت
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  . 1جدول ادامه 

 هاشاخص 
 نظم بر یریزبودجه نظام اثر نظم دسترسی محدود

 بالغ پایه شکننده (1304-1285) یاجتماع

ان
ازم

س
 

 یدیمر هاسازمان نوع
-یدیمر

 یقرارداد
 -یقرارداد

 یدیمر

های قراردادی که تا پیش از سازمان
آن وجود نداشت، شروع به شکل

های همچنان سازمانگیری کرد، اما 
 مریدی وجود داشت.

 از یانبیپشت زانیم
 هاسازمان

 خود فقط
 حکومت

 فقط
 های سازمان

 ائتالف درون
 مسلط

های سازمان
 رونیب و درون

 مسلط ائتالف از

با تصویب قوانین پشتیبانی از 
ها درون ائتالف مسلط به سازمان

 وجود آمد.

 رشد حال در کم اریبس هاسازمان تعداد
 لاح در و ادیز

 رشد

با توجه به تصویب و اجرای قوانین 
ها افزایش مختلف تعداد سازمان

 یافت.

رل
کنت

 
ت

شون
خ

 

 کم یحدود تا ادیز اریبس خشونت زانیم

با از بین رفتن رانت  کار یابتدا در
 سسپ و شیافزا خشونتفرادستان 

 های انقالبی تابا مقاومت گروه
 .افتی کاهش یحدود

 عیتوز نحوه
 رانت

 در فقط
 حلقه
 حاکم

 تیاکمح
  قانون

 یبرا
 فرادستان

 از یحدود
 قانون تیحاکم

 همگان یبرا 

نظام  نتا قبل از به وجود آمد
ریزی تولید و توزیع رانت بودجه

وابسته به شخص پادشاه و در 
ایاالت وابسته به باالترین مقام بود، 

 ریزیاما با متولد شدن نظام بودجه
تولید و توزیع رانت بین فرادستان 

 تابع قانون شد.

 مشکل حل نحوه
 خشونت

 لهیوس به
  خشونت

 هب دیتهد ای
 از استفاده
 آن

 بیتصو
 یبرا نیقوان

 فیتعر
 نیب رابطه

 فرادستان

  نیقوان بیتصو
 همه یبرا

 ابطهر فیتعر یبرا نیقوان بیتصو
جای خود را به  فرادستان نیب

 خشونت یا تهدید به استفاده آن داد.
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 گیریبندی و نتیجه. جمع5
 رلکنت و هاسازمان نهادها، عنصر سه تحوالت شناخا اجتماعی، هاینظم رهیافا براساس
 روریض اقتصادی یا سیاسی نظام یک درون در داده رخ هایپویایی بررسی برای خشونا

 و ولیدت به واسطه خشونا کنترل محدود دسترسی نظم با کشورهای در که آنجا از .اسا
 میاحاک اختیار در ابزارهای ترینمهم از یکی و شودمی انجام فرادستان بین رانا توزیع
 تحوالت شناخا اسا،بودجه  سند در هاهزینه تخصیص و منابع تامین خشونا کنترل برای
 ستلزمم نهادها پویایی اجتماعی، هاینظم رهیافا براساس. اسا مهم بسیار ریزیبودجه نظام

 راستای در شده نوشته قوانین و رسمی قواعد اجرای و حذف اصتح، ایجاد، بررسی
 و هاهزینه یصتخص و منابع تامین نحوه شدن پذیرتربینیپیش ریزی،بودجه نظام گیریشکل
 حذف یا اصتح آمدن، به وجود و ریزیبودجه نظام با مرتبط اجرایی هایروش ارائه

 در مشترک باورهای و اجتماعی هایپیمان غیررسمی، هنجارهای رسمی، اجتماعی معاهدات
 ررسیب مستلزم هاسازمان پویایی همچنین. اسا ریزیبوجه نظام در قانون حاکمیا راستای

 ریزی،بودجه نظام در هاسازمان تعداد و( مریدی یا قراردادیكها سازمان نوع ها،سازمان عمر
 . ساا مسلط ائتتف از بیرون و درون هایسازمان از پشتیبانی در ریزیبودجه نظام نقش

 ناخاش خشونا، تشدید یا کنترل در ریزیبودجه نظام نقش نیز خشونا کنترل در
 بر یزیربودجه نظام تاثیرات ریزی،بودجه نظام به واسطه خشونا ظرفیا دارای هایگروه
تا قبل از انقتب مشروطه به  .اسا بررسی قابل آن توزیع نحوه و تولیدی هایرانا انواع

گرفا. گری صورت میقرن رسیدگی به دخل و خرج کشور از طریق نظام مستوفی  9مدت 
با سپردن تصویف تمامی قوانین به مجلس شورای ملی، های بعد از انقتب مشروطه در سال

 ههای محاسبات و بودجه در مجلس شورای ملی، لزوم ارائه گزارش بتشکیل کمیسیون
کمیسیون محاسبات، تعریف بودجه و دوره عمل بودجه در قانون محاسبات عمومی، سپردن 
وظیفه رسیدگی به حساب وزرا، جلوگیری از انتقاالت غیرقانونی، تعیین صحا یا عدم 

ها به دیوان محاسبات کشور، تهیه و تفریغ بودجه و جلوگیری از تجاوز و صحا حساب
الیه در راستای ایجاد، اصتح و اجرای قواعد رسمی در تفریط مالیه کشور به وزارت م

کارگیری مستشاران خارجی با هدف سامان دادن به مالیه ریزی، بهگیری نظام بودجهشکل
عمومی کشور، افزایش قدرت وصول مالیات و ساماندهی به خزانه کل کشور، ممنوعیا 

ایران در  ترتیبات مملکتیمقرر شدن مالیات بر اثر نظر شخصی و تصویف قانون تشکیل 
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های ه روشها در کنار ارائپذیرتر شدن نحوه تامین منابع و تخصیص هزینهبینیراستای پیش
اجرای قوانین و مقررات و نظارت بر عملکرد مالیه در کشور و معاهدات رسمی و غیررسمی 

ایی که هز سازمانها همچنین پشتیبانی اایجاد شده در باب تامین درآمدها و تخصیص هزینه
 مالیه میسیونملی، ک شورای مجلسبرای انتظام بخشی به بودجه کشور شکل گرفتند از جمله 

 مجلس بودجه ملی، کمیسیون شورای مجلس محاسبات ملی، کمیسیون شورای مجلس
خانه، وزارت هر در مرکزی محاسبات مالیه، دفتر کشور، وزارت محاسبات ملی، دیوان شورای

 شخیصت مالیه، اداره وزارت در دفاتر بستن و هاوزارتخانه خرج و دخل به دگیرسی کمیسیون
مالیه که دارای حدودی از دائمی  وزارت در کل داریخزانه مالیه و اداره وزارت در عایدات

یر نحوه تولید تر و با تریخشونا کنترل، دایره ائتتف مسلط گسترده ،و قراردادی بودن هستند
ات های مهمی در راستای تبدیل امتیازریزی گامو توزیع رانا به وسیله استقرار نظام بودجه

 برداشته شد. 1304تا  1285های فرادستان به حقوق در فاصله بین سال
های نژاد و کاتوزیان سالاز جمله شبیری ریزی کشورهرچند برخی از  پژوهشگران بودجه

دانند؛ ریزی ایران میگیری تازه از نظام بودجهشمسی را دوران شکل 1320تا  1304
کارگرفته شده در این پژوهش با بررسی سیر تاریخی و اهمیا نهادها، چهارچوب نظری به

 بنای اصلی نظامه سنگهای دارای ظرفیا خشونا بر این باور اسا کها و گروهسازمان
هجری شمسی  1304تا  1285های ریزی ایران با انقتب مشروطه و در فاصله بین سالبودجه

ریزی همزمان با گذار نظام اقتصاد سیاسی از نظم گذاری شده و تحوالتی در نظام بودجهپایه
ل بیشتر مدسترسی محدود شکننده به نظم دسترسی محدود پایه به وجود آمده که قابل تا

اسا.
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