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استیفن	آدام	زف )Stephen Addam Zeff( مورخ، 
معلم و س��خنران سرش��ناس بین المللی اس��ت. بینش و 
مش��اهدات عمیق و نافذ این معلم و محقق، چش��م انداز 
ما از حس��ابداری را در دو زمینه ملی و جهانی گس��ترش 
بخش��یده و فهم م��ا از موضوعات مرتبط با حس��ابداری 
انتقادی را روش��ن س��اخته اس��ت. او در س��ال 1933 در 
ش�یکاگو	)Chicago( ب��ه دنیا آمد، پدرش مؤس��س و 
رئیس یک آژانس کوچک تبلیغات صنعتی بود. او درباره 
پدرش می گوید: "مردی بس��یار خالق و سخنرانی بس 
توانمند بود" و مادرش: " ش��نونده ای بسیار عالی"، و او 
ای��ن دو خصل��ت را که مهارتهای ض��روری برای معلم و 

سخنران شدن هستند از آنها دریافت کرد. 
اس�تیفن دیپلم متوس��طه خ��ود را در س��ال 1951 از 
دبیرس��تان های�لندپ�ارک (Highland Park( گرفت 
و ب��ه عنوان کتابخوان ترین دانش��جوی پس��ر از س��وی 

همکالسیهایش انتخاب شد.
 )Colorado( زف پس از دیپلم وارد دانشگاه کلورادو
ش��د و فوق لیسانس خود را در حس��ابداری دریافت کرد. 
انتخ��اب او حاصل تأثیر مطلوبی بود که درس دفترداری 
در دبیرستان بر او بر جای گذاشته بود. وی در تمام چهار 
س��ال تحصیل، در روزنامه دانش��جویی کل�ورادو	دیلی	

)Colorado Daily( فعالی��ت میک��رد و در س��ال آخر 
س��ردبیر و مدیر آن روزنامه ش��د. نمرات او در دانش��گاه 
خوب ب��ود ولی تا زمان��ی که با ویلتون	دی	آندرس�ون 
)Wilton D. Anderson( )کس��ی ک��ه در واحده��ای 
حس��اب��داری پیش��رفته با او به بح��ث م��ی پرداخت( و 
راب��رت	اس	ویزل���ی (Rabert S.Wasley( )ک��ه 
عالقه او را به تدریس برانگیخت( آشنا نشد، دانشجوی 
برجسته ای محسوب نمی ش��د. یک سمینار دانشجویی 
درب��اره »ارتباطات	نیروی	کار1« که توس��ط داالس	ال	
جون�ز )Dallas L. Jones( ارائ��ه ش��د، ه��م موضوع 
پایان نامه افتخاری او بود که توسط جونز راهنمایی شد و 

هم تز فوق لیسانس او. 
ویزل��ی او را متقاع��د ک��رد پ��س از فارغ التحصیلی در 
1955 در دانش��گاه کلورادو باق��ی بماند تا به عنوان مربی 
می��زان عالق��ه اش به آموزش را آزم��ون کند و همچنین 
فوق لیس��انس خ��ود را در رش��ته مدیری��ت ب��ا گرای��ش 
حس��ابداری دریاف��ت کند. ای��ن تجربه او را ب��ه انتخاب 

زندگی معلمی و دریافت دکتری رهنمون شد.
برای دوره دکتری، مشاوران حسابداری او در کلورادو، 
دانشگاه ایلینویز	)Illinois( یا اوهایو	)Ohio( را به او 
پیش��نهاد دادند ام��ا داالس جونز که خ��ود قصد رفتن به 
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دانش��گاه میش��یگان را داش��ت او را نیز ب��رای دوره دکتری به 
میش��یگان برد. دوره دکتری او در 1957 با واحدهای درس��ی 
که توسط پیتن )Paton( و اس�کالتر )Schlatter( تدریس 
می ش��د شروع شد و اگر چه به شدت به هر دو رشته حسابداری 

و مدیریت عالقه مند بود ولی حسابداری را انتخاب کرد. 
عالوه بر آموزش دروس حسابداری در ط�ی دوران تحصی�ل 
او به هرب	میلر )Herb Miller( در اصالح کتاب حسابداری 
میانه و پیش��رفته اش نیز کمک کرد و همچنین به عنوان کمک 
محقق در دفتر ارتباطات صنعتی دانشگاه میشیگان نیز فعالیت 
داش��ت. خوانندگان اصلی پایان نامه دکت��ری او با عنوان »یک 
آزم��ون انتق��ادی از ف��رض بدیه��ی تش�خیص	موقعیت2 در 
حس��ابداری با توجه خاص به ش��کلگیری تاریخی آن« میلر و 
اس��کالتر بودند. در س��ال 1960 زف فوق لیسانس و دو سال 

بعد دکتری خود را از میشیگان دریافت کرد.
او در س��ال 1961،  به هیئت عل��می حس��ابداری دانشگاه 
تولی�ن )Tulane( پیوس��ت و 17 س��ال در آنج��ا ماند. رتبه 
دانشیاری را طی دو سال و استاد تمام را سه سال بعد دریافت 
کرد. در 1977صاحب کرس��ی اس��تادی حس��ابداری دبلیو	آر	

ایرب�ی )W. R. Irby( گردی���د. 
در س��ال 1978 زف ب��ه دانش��گ��اه رایس رف���ت و تا ام�روز 
در آنجا مش��غ�ول تدری��س بوده و صاح���ب کرس��ی است��ادی 
 )Herbert S.Autrey(	آئ�وت�ری	اس	حساب��داری ه�ربرت

است.
در 1962 وی بالفاصل��ه پس از دریافت مدرک دکتری خود 
و به توصیه یکی از اس��تادان میش��یگان سردبیر بخش بررسی 
 )Accounting Review(	ریویو	کتاب در نش��ریه اکانتینگ
ش��د و به مدت چهار سال این س��مت را داشت. بخش بررسی 
کتاب در آن زمان یک بخش اصلی بود و بیش از 50 بررسی را 
طی سال منتشر میکرد و این آغاز رکورد همکاری درازمدت و 

برجسته او با انجمن حسابداری	امریکا	)AAA( بود. 
او به عنوان اولین مدیر آموزش )71-1969(، سردبیر اکانتیگ 
ریویو برای س��ه دوره )82-1977( و رئیس انجمن در س��الهای 
86-1985 فعالیت داشته است و در سال 1974 سرپرست کمیته 
س��ازماندهی همایش  س��االنه انجمن	حس�ابداری	امریکا	در 
نی�و	اورلئ�ان )New Orleans( ش��د.	آدام	زف به عالوه در 
کمیته ه��ای متعددی نی��ز در انجمن حس��ابداری امریکا عضو 
بوده یا بر آنها ریاس��ت کرده اس��ت. ش��اید تص��ور این که یک 

اس��تاد دانشگاه آنقدر وقت برای این انجمن بگذارد و بیشترین 
ش��ناخت را از آن داش��ته باشد مش��کل به نظر برسد، اما گویی 
او ساخته ش��ده بود برای انجمن؛ به گونه ای که در گرامیداشت 
پنجاهمی��ن س��الگرد انجم��ن زف برای نوش��تن تاریخچه آن 

انتخاب شد. 
مق��االت س��ردبیری خیلی بیش��تر از کار او ب��رای اکانتینگ 
ریوی��و ارزش داش��ت و در واقع منعکس��کننده عالئق تحقیقی 
او در حس��ابداری )از تاری��خ گرفت��ه تا حس��ابداری بین الملل و 
سیاس�تگذاری3 در حس��ابداری( را ب��ه نمایش می گذاش��ت. 
در 1968 ب��ا حمای��ت جامع�ه	حس�ابداران	رس�می	امریکا	
)AICPA( و نه��اد توس��عه بین المل��ل امری��کا، او خبرنام��ه 
حس��ابداری را به زبان اس��پانیایی برای کل امریکا در 20,000 
نس��خه چاپ کرد و به ترویج ارتباط میان حرفه و دانشگاهیان 
در امری��کای التین، اس��پانیا و پرتغال پرداخت. زف تا س��ال 
1971 ک��ه خبرنام��ه  به بخ��ش بین الملل انجمن حس��ابداری 
امریکا منتقل ش��د )و هنوز هم این خبرنامه را منتش��ر می کند( 

سردبیری آنرا به عهده داشت. 
زف در طول عمرش در بی��ش از 30 هیئت تحریریه علمی 
و تحقیقی در اطراف جهان فعالیت داش��ته است که در 22 تای 

آنها هنوز حضور فعال دارد.
درگی�ری فعال او در حس��اب��داری بین الملل با انتخاب�ش به 
عنوان س��خنران آرتور	اندرس�ن )Arthur Andersen( در 
س��ال1970 در دانشگاه ادینبورو )Edinburgh( در اسکاتلند 
ش��روع ش��د. او یک مطالعه تطبیقی از فرایند استانداردگذاری 
حس��ابداری در ای��االت متح��د امری��کا، کان��ادا، اس��کاتلند، 
انگلستان و مکزیک انجام داد که در نوع خودش اولین بود. بر 
مبنای مصاحبه های گسترده ای که در هر پنج کشور انجام شد، 
س��خنرانی او در س��ال 1972 به عنوان رساله ای با نام »اصول 
حس��ابداری خارجی در پنج کش��ور: تاریخچ��ه و تحلیل روند« 
 )Hourglass( منتش��ر شد. این رساله اولین جایزه هورگلس
فرهنگس��تان مورخان حسابداری را دریافت کرد و هدایتکننده 
نوشته ها و سخنرانیهای بعدی او بر روی موضوعات حسابداری 
بین الملل و ملی شد؛ از جمله، معروفترین آنها با عنوان »منشأ	
نتایج	اقتصادی4« در 1978 منتشر شد. زف با در نظر گرفتن 
نوش��ته هایش در رابطه با تئوری حسابداری و سایر موضوعات 
در کل، بیش از 20 کتاب و رس��اله تألیف کرده اس��ت؛ از جمله 
ای��ن اواخر انتش��ار زندگینامه هتفیل�د	)Hatfield( که موجب 
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دریاف��ت دومین جایزه هورگلس ش��د.وی بیش از 30 
مقال��ه در مج��الت تحقیقاتی و بی��ش از 150 مقاله در 
سایر مجالت و بررسی های کتاب و سرمقاله ها به چاپ 

رسانده است. 
زف 11 س��ال ب��ه عن��وان مش��اور تحقی��ق بین الملل 
انستیتوی حس��ابداران رس��می اس��کاتلند فعالیت داشته 
اس��ت )پس��تی که صرف��ًا خ��اص او ایجاد ش��د(. جدول 
س��خنرانی هایش در س��طح جه��ان در بیش از 30 س��ال 
ش��امل 500 س��خنرانی و س��مینار ب��رای دانش��جویان، 
اس��تادان و افراد حرفه می باش��د که بیش از 380 مورد آن 
خارج از ایاالت متحد امریکا انجام ش��ده است. در 1977 
او ب��ه عنوان س�خنران	بین	الملل	ممتاز توس��ط انجمن 
حس��ابداری امریکا انتخاب شد و طی گشت دو ماهه اش 
در 8 کش��ور امری��کای التی��ن تمام این س��خنرانیها را به 
زبان اس��پانیایی ارائه کرد. این س��فیر حسابداری طی سه 
دهه اخیر، استانداردها و بینش حسابداری را به 55 کشور 

خارج از امریکا منتقل کرده است.
س��خنرانیها و نوش��ته های زف باره��ا تجدید چاپ و 
بارها جوای��ز ملی دریافت کرده ان��د. او 12 جایزه برای 
کیفی��ت تدری��س از دانش��گاههای رایس و ت��والن به 
دس��ت آورد. همچنین جایزه مربی	برجس�ته انجمن 
حس��ابداری امریکا )1988( و جایزه مربی حس��ابداری 
برجسته بین المللی در 1999 توسط بخش حسابداری	
بین	الملل انجمن حس��ابداری امریکا نیز به او اهدا شده 
است. از مشارکتهای او توسط جامعه حسابداران رسمی 
تگزاس و نهادهای دانش��گاهی و حرفه ای کش��ورهای 
خارج از امریکا قدردانی ش��ده است؛ از جمله امریکای 
التین، انگلستان، استرالیا، نیوزلند، ژاپن و فنالند. در 
1990 نیز یک دکترای افتخاری از دانش��کده اقتصاد و 

امور اداری فنالند دریافت کرده است.
ای��ن دانش��گاهی پر ان��رژی هفته ای دوبار اس��کواچ 
بازی می کند و عالقه وافری به ورزش و اپرا دارد. وی 
هفتادمین عضو تاالر مش��اهیر حس��ابداری است که در 

سال 2002 از سوی این تاالر انتخاب شده است.
اس�تیفن	آدام	زف دانش��گاهی سرشناس��ی اس��ت 
که نق��ش رهب��ری در توس��عه حوزه هایی مانن��د تاریخ 

حسابداری، حسابداری بین المللی، آموزش حسابداری 
و حرفه گرایی در حسابداری داشته است. کارهای او پنج 
دهه به طول انجامیده است. او دکتری خود را از دانشگاه 
میشیگان )Michigan( در 1962 دریافت کرده است 
و در حال حاضر دارای کرسی استادی حسابدار هربرت	
اس	اوتری	در دانش��گاه رایس است.	او دارای سوابق 
آموزشی و تجربه های تحقیقاتی در سرتاسر جهان بوده 
و دریافتکننده جوایز آموزش��ی زیادی اس��ت. استیفن	
آدام	زف رئیس	انجمن	حسابداران	امریکا از 1985 
ت��ا 1986 و از 1989 عضو عموم��ی کمیته برنامه ریزی 
هیئت اس��تانداردهای حسابرس��ی انجمن حس��ابداری 

رسمی امریکا بوده است.
کل�ر  اف	 ت�وم��اس	 و  زف   1964 س��ال  در 
ب��رای  آموزش��ی  کتاب��ی   )Thomas F. Keller(
اس��تفاده در کالس��های میانه و سایر کالسهای تئوری 
حس��ابداری تألیف کردند. هدف کت��اب این بود که به 
دانشجویان نشان دهند که رش��ته انتخابی آنها خالی از 
مجادله و اختالف نظر نیست. آنها برای هر بخش یک 
مقدم��ه و یک کتاب شناس��ی در آخر ه��ر بخش و یک 
بیوگرافی خالصه از نویسنده هر موضوع تدارک دیدند. 
خواندنیه��ای انتخ��اب ش��ده ش��امل اختالف نظرهای 
حسابداری مانند تخصیص	مالیات	بر	درامد5 و اعتبار	
س�رمایه	گذاری6 و غیره بود که توس��ط نویس���ندگانی 
چ��ون دکت��ر اس�کات )Scott(، ج�ورج	اولی�ور	م�ی 
)George Oliver May( و ویلی��ام آندرو پتین تالیف 
ش��دند. این کتاب ی��ک منبع عال��ی برای حس��ابداران 

کالسیک محسوب می شود.
زف ریاس��ت کمیت��ه تاری��خ حس��ابداری در انجم��ن 
حس��ابداری امریکا را در س��ال1970 به عهده داش��ت و 
نویسنده پیشنویس گزارش آن بود که هم بر دنباله های 
عقالنی و هم سودجویانه تاریخ حسابداری تاکید داشت. 
گ��زارش او ب��رای تحقیق جام��ع تاریخدان��ان اقتصاد و 
تجارت مورد استفاده قرار گرفت و کمیته به فقدان تاریخ 
حسابداری از تحقیقات اولیه برای شناخت دالیل انجام 
رویه های حسابداری اشاره کرد. همچنین اظهار تأسف 
و ان��دوه برای آموزش »زورمندان��ه« قوانین جاری بدون 
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هیچ پشتوانه تاریخی و فراخوان برای مجادله و بحث بر روی 
تاریخ حسابداران نیز مورد اشاره قرار گرفته بود.

زف در مطالع��ه تطبیقی که از قانونگذاری حس��ابداری در 
پنج کش��ور انگلس��تان، اس��کاتلند، مکزیک، ایاالت متحد 
امری��کا و کانادا انج��ام داد، بی��ان کرد: "مش��خصه تحقیق 
او  غوطه وری در اطالعات و مردم هر کش��ور بوده اس��ت.” 
در ای��ن کت��اب او تاکید کرد که تفاوتهای فلس��فی و محیطی 
اجتناب ناپذی��ر میان ملل بر حس��ابداری آنها تاثی��ر دارد. او 
همچنین اش��اره کرد که در حس��ابداری س��نت تحقیق وجود 
ن��دارد و باید طرح درازمدتی برای آن تدارک دید. این کتاب 
یک منبع عالی برای مطالعه تاریخ حسابداری این کشورها و 

مقایسه میان  آنها محسوب می شود.
زف بار دی�گر جس��تج��وگرایانه بودن ن��وع تح�ق�یقاتش 
را س��ال 1982 در مقال��ه ای ک��ه در رابط��ه با	کن�ت	مک	نیل 
در	 حقیق�ت	 نویس��نده   )Kenneth Mac Neal(

حسابداری7 )1939( نوشت، اثبات کرد.
زف ب��ه آلبوم بریده جراید مک نیل دسترس��ی پیدا نمود و 
مقاالت هتفیلد در دانش��کده کالیفرنیا در برکلی را نیز بررس�ی 
کرد )همان طور که هتفیلد با مک نیل مق�ای�س��ه شده بود(. او 
با  کوپ�ر )Cooper( هم��وطن که�لر	)Kohler( سردبی��ر 
چن�دی��ن س����اله اکان�تی�نگ ری�وی�و ب�رای تعیین اینکه چرا 
کتاب  مک نیل در اکانتینگ ریویو بررسی نشده است مصاحبه 
ک��رد که این نوعی از تحقیق اساس��ی مورد بح��ث در گزارش 

کمیته تاریخ حسابداری است.
زف در ماه مه 1987 جنبه ش��خصیتی تاریخ حس��ابداری 
را ب��ا مقاله ای ح��اوی زندگینامه خالصه ای از 14 حس��ابدار 
پیش��رو در ویژه نامه صدمین س��الگرد ژورنال	آو	اکانتنسی	
)Journal of Accountancy( منتش��ر و ه��ر کدام از این 
14 نفر را در محیط حس��ابداری زمان خودشان معرفی کرد، 
طوری که خواننده می توانس��ت هم با شخصیت و هم نقش 
آنها در حسابداری آشنا شود. گستره  زمانی این زندگینامه از 
 )Spacek( دهه 1882 تا اسپاچک )Sprague( اس�پراگ

اوایل دهه 1970 را دربر می گرفت.
زف مدتی طوالن��ی مدافع انتقال تاری��خ برگزاری آزمون 
حس��ابداران رس��می به اواخر ژوئیه یا اوای��ل اوت )ماههای 
هفت��م و هش��تم س��ال( ب��وده اس��ت ت��ا تداخل کمت��ری با 

برنامه های درس��ی حسابداری داشته باشد. اگرچه این اتفاق 
نیفت��اد ول��ی او به عنوان یک پیش��رو در مقابله ب��ا امتحانات 
همه جانبه حس��ابداران رس��می  موفق ش��د. زف در 1989 
مدرس��ان حس��ابداری را برای پذیرش منظ��ری تاریخی در 
حوزه آموزش��ی خ��ود فراخواند تا دانش��جویان قادر به تعیین 
بهتر درستی رویه های جاری حسابداری باشند. او همچنان 
منتقد نویس��ندگان کتابها ی درس��ی حس��ابداران اس��ت )به 

خصوص نویسندگانی که کپی برداری می کنند(.
با در نظر گرفتن عمق و گس��تره مشارکت، زف را می توان 
لیتلت�ون	)A.C. Littleton( در س��ال 2000  همردی��ف 

دانست. 
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