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چکیده

درحالیکه در دولتسازی در ایران عموماً به یک رابطۀ یکسویه علّی -معلولی
میان ارتش و دولتسازی فروکاسته شده است ،این مقاله با بهرهگیری از رهیافت
جامعهشناسی مالی با عبور از نگرش مبتنی بر تعیینکنندگی یکجانبه از نوعی
تعیینکنندگی چندجانبه میان ارتش ،مالیاتستانی و دولتسازی دفاع میکند .بر این
اساس ،مقاله از یک سو نشان میدهد که ارتش در فرایند دولتسازی ایران،
زمانهایی در مقام کارگزار مالیاتستانی ظاهر شده است ،اما از سویی دیگر
مشخص میسازد که مالیاتستانی نیز از طریق تأمین منابع مالی ارتش ،رابطهای
دوسویه یا دیالکتیکی را میان آنها برقرار ساخته است .سپس از متن همین رابطه
دیالکتیکی ،روابط متنوع و متکثر دیگری ظاهر شده است که بخشی از فرایند
دولتسازی در ایران را به پیش رانده است و ناچار دولت مدرن در ایران را به
ترکیبی از رابطۀ متقابل و چندجانبه میان این اجزا بهظاهر متجزا تبدیل نموده است.
این شیوه تحلیل درنهایت ،مشخص میسازد که مطالعۀ برخی پدیدههای سیاسی
بیش از آنکه نیازمند روشهای علّی -معلولی و یکسویه باشد ،مستلزم روشهای
بدیلی مانند روش دیالکتیکی و چندسویه است.
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مقدمه

درحالیکه در ادبیات دولتسازی میان ارتش ،مالیاتستانی و دولتسازی ارتباط دیده
شده است؛ این ارتباط در مباحث دولتسازی ایران عموماً به نقش ارتش در فرایند
دولتسازی فارغ از هر نوع رابطه با مالیاتستانی فروکاسته شده است؛ چنانکه مرور
ادبیات دولتسازی نشان میدهد نقش اصلی ارتش در فرایند دولتسازی ایران
تثبیت اقتدار دولت مرکزی ،کمک به انباشت قدرت و در نهایت ایجاد شرایطی برای
اعمال انحصاری اجبار از سوی دولت و موضوعاتی از این دست دیده شده است
(کرونین ،7711 ،ص852؛ فوران ،7712 ،صص777-773؛ کدی ،7725 ،ص741؛
p.65

 .)Karshenas,1990,به این معنا در این ادبیات نخست ،ارتش ،دولتسازی و

مالیاتستانی در ایران ،عناصری متجزا و نه مرتبطبههم در نظر گرفته شدهاند؛ دوم ،نقش
ارتش در فرایند دولتسازی ایران صرفاً در قالب کارکردهای نظامی و همینطور
متضمن تأثیرات یکسویه دیده شده است .اما چنانکه هلد در جایی تأکید نموده ،این
شیوۀ تحلیل یکسویه در ادبیات دولتسازی ناکارآمد بوده (هلد ،7721 ،ص )15و
ناچار ضرورت گذار به شیوههای تحلیل مبتنی بر تأثیرات دوسویه و متقابل را در
ادبیات دولتسازی مشخص ساخته است .با توجه به این ضرورت ،مقالۀ فرارو با
بهرهگیری از رهیافت جامعهشناسی مالی از یکسو تالش میکند نشان دهد چگونه
میتوان از طریق این رهیافت ،میان اجزای متجزای مورد اشاره ،یعنی ارتش،
مالیاتستانی و دولتسازی در ایران ارتباط برقرار کرد .از سویی دیگر ،میکوشد تا با
عبور از شیوۀ تحلیل تعیینکنندگی یکجانبه یا یکسویۀ علّی -معلولی ،شیوۀ تحلیل
تعیینکنندگی متقابل و چندجانبه را در ادبیات دولتسازی ایران عرضه دارد و از حیث
روششناسی آلترناتیوی برای مطالعات دولتسازی ایران تدارک بیند .روش کاربست
رهیافت جامعهشناسی مالی در دولتسازی ایران بیشتر قیاسی است و در نظر دارد تا
عناصر این نظریه را بدین شیوه در مورد وضعیت دولتسازی در ایران به کار گیرد.
 .3چارچوب نظری :رهیافتی در جامعهشناسی مالی

عموماً کنترل انحصاری ابزار خشونت ( )Pierson,1955, p.8یا تمرکز و انباشت قدرت
( ،)Poggi, 1978, pp.60-1یکی از اصلیترین ویژگیهای دولت مدرن بهعنوان محصول
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دولتسازی ،در نظر گرفته شده است؛ چنانکه وبر در خالصهترین تعریف خود
از دولت مدرن آن را انحصار کاربرد مشروع زور در محدودۀ سرزمینی مشخص
( )Weber, 1970, p.78تعریف کرده است .در اینجا اهمیت تمرکز و انباشت قدرت تا
آنجاست که نقطۀ تمایز میان دولت پیشامدرن و دولت مدرن ،گذار از ساختار
چندمرکزی و متکثر قدرت به ساختار واحد و غیرمتکثر قدرت دیده شده است
(1994, p.11

 .)Pierson,همینطور در این میان اصلیترین کارگزار فرایند انباشت و

تمرکز قدرت ارتشهای مدرن در نظر گرفته شده است ()Pierson, 1994, p.10؛ چنانکه
استدالل شده است .این ظهور ارتشهای مدرن و دائمی بود که باعث شد فرمانروایی
غیرمستقیم ،چندپاره و غیرمتمرکز فئودالی جای خود را به فرمانروایی مستقیم ،یکپارچه
و متمرکز دولت ،یعنی شکل اولیۀ دولت سرزمینی دهد (اپللو و روستو،7721 ،
صص)17-18؛ درحالیکه در این استدالالت کارکردهای داخلی ارتش در فرایند
دولتسازی بیشتر در قالب کاربرد انحصاری اجبار دیده میشد ،اما همزمان ادبیاتی در
حال شکلگیری بود که با بهرهگیری از رهیافت جامعهشناسی مالی در بحث از رابطۀ
میان ارتش و دولتسازی ،متغیری به نام مالیاتستانی را نیز وارد میساخت .گرچه
رهیافت جامعهشناسی مالی در ابعاد کلی معطوف به این موضوع بود که درآمدها و
هزینههای دولت یا بهعبارتی دیگر ،مالیۀ عمومی نیروی محرکۀ تغییرات اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی است

(1993, pp.163-185

 )Campbell,اما در این میان ،مباحث

دولتسازی بیشتر بر وجوه سیاسی آن متمرکز بود؛ چنانکه شومپتر ،پدر جامعهشناسی
مالی ،استدالل نمود که جامعهشناسی مالی ،یکی از بهترین نقاط شروع برای بررسی یک
جامعه و بهطور خاص حیات سیاسی آن است ( .)Schumpeter, 1954, p.4بهزعم وی
دولت مدرن اساساً محصول ضرورتهای مالی و بهعبارتی دقیقتر مالیاتستانی بود،
بهصورتی که در تعبیری کالسیک از نظریۀ شومپتر ،مالیات کلید فهم ظهور دولت مدرن
دیده میشد؛ چراکه مالیاتستانی منابعی را برای دولتها فراهم آورد تا وارد جنگ
شوند و رقبایشان را از میدان به در کنند ( .)Martin & et al., 2009, p.10 Citedازآنجاکه
عموماً ارتش کارگزار جنگهای مزبور در نظر گرفته میشد ،این وضعیت بهطبع به
معنای ارتباطی قابل توجه میان ارتش و مالیاتستانی در فرایند دولتسازی بود.
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بااینهمه ،ارتباط مزبور وجهی دوسویه داشت .از یک سو ،در فرایند دولتسازی
مالیاتستانی ،ارتش را تأمین مالی میکرد و از سویی دیگر و بهزعم تیلی ارتش نیز
مالیاتستانی را تضمین مینمود

(1975, p.23

 .)Tilly,این روابط دوسویه موجود در

رهیافت جامعهشناسی مالی در مراحل بعد خود به مجموعۀ روابط متنوع و متکثری
دامن زده است که دولتسازی را به فرایندی پیچیده و نه بسیط تبدیل نموده است .با
در نظر داشتن این چارجوب نظری ،مقاله ابتدا نقش ارتش در فرایند مالیاتستانی ایران
را بررسی میکند .سپس ،نقش مالیاتستانی در تأمین منابع مالی ارتش را به بحث
میگذارد و در نهایت نشان میدهد که فرایند دولتسازی در ایران تا حد زیادی در متن
تأثیرات متقابل آن دو به پیش برده شده است.
 .2نقش ارتش در تسهیل و تضمین مالیاتستانی در ایران

در ادبیات نظری دولتسازی در کنار کارکرد انباشت قدرت ،یکی از کارکردهای اصلی
ارتش تضمین مالیاتستانی دیده شده است

(1975, p.23

 .)Tilly,تاآنجاکه به ایران

مربوط میشود نشانههایی از این وضعیت را میتوان هم در دورۀ منتهی به عصر
دولتسازی و هم در عصر دولتسازی ایران یافت؛ تاآنجاکه به دورۀ اول مربوط
میشود ،اولین نشانههای این وضعیت را میتوان در تحوالت دهۀ  7813ایران دید .در
این دهه ،شوستر وارد ایران شد و تالش کرد تا اصالحات ساختاری در نظام مالی ایران
انجام دهد .در میان مشکالت متعدد ،او بهشکل خاص متوجه شد که اصالح ساختار
نظام مالیاتی کشور و بهطور مشخصتر مالیاتستانی ،نیازمند ایجاد یک نیروی
نظامی است .به همین منظور او ژاندارمری خزانه را در سال  7813و تنها یک ماه پس
از ورودش به ایران تأسیس کرد .اصلیترین وظیفۀ ژاندارمری خزانه ،آنگونه که
شوستر خود میگوید کمک به مأموران مالیاتی برای وصول مالیات بوده است .چنانکه
شوستر مینویسد:
مناسب دانستم یک دسته موسوم به ژاندارمری خزانه تأسیس نمایم که تحت فرمان
خزانهدار و جزء الینفک اداره مرکزی خزانه باشد .این ژاندارمری خزانه نهفقط برای
نمایش فرم لباس بلکه جزء الزم و مهم نظم [بخشی به] امور مالیه بود؛ زیرا بدون
داشتن افواج مشقآموخته ماهر و مسلح هیچگونه امیدی برای وصول مالیات نبود .امید
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بود که با این رویه ،ظرف چند سال شمار این هیئت نظامی از ده هزار به دوازده هزار و
بیشتر رسیده و بدین ترتیب وصول تمام مالیاتهای دولتی سهل و آسان گردد (شوستر،
 ،7757صص 781و .)777
هرچند شوستر بنا به دالیلی فرصت نیافت تا از این نیرو برای تضمین
مالیاتستانی استفاده نماید ،اما در آغاز عصر دولتسازی در ایران این موضوع وجوه
عملیتری یافت .پس از اخراج شوستر در سال  ،7813میلسپو در پاییز سال  7737وارد
ایران شد و در رأس وزارت مالیه قرار گرفت .او اصالحات مالی شوستر را پیگرفت و
بالفاصله اصالح نظام مالی و بهشکل خاص ،مالیاتستانی را در دستور کار خود قرار
داد .میسلپو در عرض  5سال اجاره دادن مالیاتستانی را لغو کرد و نرخهای قدیمی
مالیاتستانی را کارآمد نمود (آبراهامیان ،7713 ،ص .)777او مالیاتهای جدید زیادی
وضع کرد ،تمام معافیتهای مالیاتی که توسط شاه قاجار اعطا شده بود و بهطور خاص
آن دسته از معافیتهای مالیاتی را که در ازای انجام خدمات خاص برای دولت در نظر
گرفته شده بود ،لغو نمود؛ سپس در امور مالی تمرکز و انسجام ایجاد کرد و با برقراری
جریمه برای مالیاتهای معوق جدیت خود را برای جمعآوری مالیاتها مشخص
ساخت (میلسپو ،8571 ،صص .)721-742بااینهمه ،یک مشکل کلیدی یعنی عدم
ضمانت اجرای این تصمیمات بهویژه در مورد مالیاتستانی بر سر راه او وجود داشت.
مالیاتدهنندگان نهتنها مالیاتهای معوق را نمیپرداختند بلکه از پرداخت مالیاتهای
جدید نیز خودداری میکردند .خوانین همراه با زمینداران و رؤسای قبایل ،پس از
اخرج شوستر از کشور و بهطور خاص همزمان با آنومی سیاسی و اجتماعی دهۀ 7813
و افول تدریجی قدرت قاجارها ،پرداخت مالیات به دولت مرکزی را متوقف کرده
بودند .بر اساس یک تحلیل ،آنها مدتها بود که هیچ مالیاتی را به دولت مرکزی
پرداخت نکرده بودند

(2007: 49

 .)Cronin,اما در دهۀ  7733بهتدریج دولت مرکزی

قدرتمندی در حال شکلگیری بود که نهتنها پرداخت مالیاتهای جاری را درخواست
میکرد بلکه دریافت مالیاتهای معوق 73ساله را نیز با اصرار مطالبه مینمود
( .)Cronin, 2007, p.49در این شرایط یک جدال مالیاتی میان دولت مرکزی با افرادی
درگرفت که از پرداخت مالیاتها رویگردان بودند؛ برای نمونه ،میتوان به وضعیت
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خوانین بختیاری اشاره کرد .وزیر مالیه وقت به درخواست میلسپو در ابتدا از خوانین
بختیاری حدود  8/733/333تومان مالیات درخواست کرد که بعدها با برخی چانهزنیها
این مبلغ به یک میلیون و پانصد هزار تومان کاهش یافت .بااینهمه ،خوانین بختیاری از
پرداخت این مبلغ نیز خودداری میکردند .بر اساس استدالل آنها معافیتهای مالیاتی
در نظر گرفتهشده بهدلیل کمکهای نظامی آنها در جنگهای مشروطه و غرامتهایی
بود که آنها به بازماندگان کشتهشدگان این جنگها داده بودند (.)Cronin, 2007, p.68
این جدال مالیاتی سرانجام زمانی حل شد که مأموران مالیاتی از طریق حمایت ارتش
بخشی از اموال این خوانین را مصادره نمودند .بدینترتیب بود که آنها در نهایت
پذیرفتند که  53هزار تومان از پانصد هزار تومان معوقات مالیاتی خود را بهصورت نقد
و مابقی را بهصورت اقساط به دولت مرکزی پرداخت نمایند

(.)Cronin, 2007, p.69

بدینسان ،در این مورد خاص تا حد زیادی از طریق اجبار نظامی بود که خوانین
پذیرفتند مالیاتهای معوق خود را بپردازند .بااینهمه ،مواردی اینچنینی را میتوان در
جاهای دیگر نیز دید .بر اساس اظهارات خود میلسپو:
پس از تحکیم نفوذ ارتش و مطیع ساختن قبایل و رؤسای قدرتمند ما توانستیم
قدمهای مهمی را در راه اخذ مالیاتهای معوق برداریم ....ما نمیتوانستیم بدون کمک
یک ارتش نیرومند و تمایل رضاخان به مساعدت در این کار موفق شویم .وزیر جنگ
مسلماً میدانست که جمعآوری مالیات همانقدر که بهنفع وزارت مالیه است ،برای
تشکیل و نگهداری و قوای نظامی ضرورت دارد ....در اغلب موارد ما بدون درخواست
مستقیم کمک از او و صرفاً با این دلیل که مردم و مالیاتدهندگان از وجود قدرت
رضاخان در پشت سر ما آگاهی داشتند ،اقدامات خودمان را انجام میدادیم (میلسپو،
 ،8571صص.)718-717
میلسپو در ادامه نشان میدهد که او با استفاده از توان ارتش نهتنها قادر گردید تا
مالیاتهای معوق را وصول نماید بلکه از ارتش برای وصول مالیاتهای جاری و
تأسیس ادارات مالیاتی در کشور نیز بهره گرفته است .بر اساس استدالالت او:
پس از انقیاد شیخ خزعل ،ما هیئتی را برای تأسیس ادارۀ مالیه ایالتی و ترتیب
وصول مستقیم مالیاتهای منطقه به خوزستان اعزام داشتیم[ ....همینطور در منطقه]

ارتش ،مالیاتستانی و دولتسازی در ایران؛...

01

والی پشتکوه که بهعلت تسلیم شیخ خزعل به عراق گریخته بود نیز ادارۀ مالیه و
سازمانهای گمرکی تأسیس نمودیم[ ...همینطور] در زمستان  7187پس از استقرار
نیروهای نظامی ،توانستیم در ایاالت کرمان ،فارس و لرستان ادارات مالیه تأسیس نماییم
(میلسپو ،8571 ،صص.)835 ،834 ،717
بدینسان و در یک جمعبندی معادل میتوان گفت که ارتش نقش قابل توجهی
در تضمین و تسهیل مالیاتستانی ایران عصر دولتسازی داشته است .این نقش
تا آنجاست که بخش عمدۀ موفقیت میلسپو در مالیاتستانی را باید مدیون زور
سرنیزه دانست.
 .1نقش مالیاتستانی در تکوین ارتش مدرن ایران

در مباحث قبل ،نقش ارتش در فرایند مالیاتستانی در ایران بحث و تا حدی مشخص
گردید .در این بخش نقش مالیاتستانی در تأسیس ارتش مدرن را مشخص میسازیم و
بدینسان از نوعی تأثیر متقابل میان آن دو بحث خواهیم نمود .تاآنجاکه به این موضوع
مربوط میشود بررسیها نشان میدهند که در بسیاری از کشورها ارتش در حال
تأسیس عصر دولتسازی متکی به منابع مالی ناشی از مالیاتها بوده است و آنگونه که
مان نیز نشان داده است ،در دولتهای مدرن اولیه بودجه نظامی بخش اصلی بودجه
دولتها را جذب کرده است ()Mann, 1993, p.373؛ برای نمونه ،این وضعیت در مورد
پروس ،شاهزادهنشینهای ژرمنی ،فرانسه ،سوئیس و روسیه صدق میکرد؛ برای نمونه،
در سال  7122بین یکدوم تا پنجهفتم از منابع درآمدی دولت پروس صرف هزینههای
نظامی این دولت میشد ( .)Finer, 1975, p.145همینطور استدالل شده است که ارتش
فرانسه در سال  7124بیش از دوسوم از بودجه ( )Mann, 1986, p.489و در بسیاری از
شاهزادهنشینهای ژرمنی در قرن  71و  72هزینههای نظامی برای بیشتر سالها در
حدود  15درصد از بودجه را جذب میکرد

(1959

 .)Carston,ارتش پطر کبیر نیز

در سال  7148در حدود  15درصد از منابع مالی دولت روسیه را جذب کرده
(1974, pp.215-16

)Anderson,؛ همچنین ،در سوئیس بین سالهای  7233تا 7235

هزینههای نظامی به همراه بازپرداخت بدهیهای ناشی از همین هزینهها بیش از 23
درصد از بودجه را به خود اختصاص داده است (.)Scharma, 1977, pp.389, 479, 497
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نشانههایی از نقش منابع مالی در تکوین و گسترش ارتش مدرن در ایران
را میتوان تا حد زیادی در ایران عصر دولتسازی نیز یافت .برای بررسی این
موضوع سهم ارتش از بودجه بین سالهای  7737تا  7783در جدول شماره یک آورده
شده است.
جدول شماره  .3سهم ارتش از بودجۀ ایران بین سالهای  3153تا  3125بهترتیب به میلیون ریال و
درصد از کل بودجه

درصد از بودجه

٭٭-

سال
میلیون ریال

11

18٭
43

7737

7737

7734
18
43

7731
778
43،4

7732
747
43،7

7731
741
47،1

7773
711
41،1

7777
721
72،1

7777
7778
871
875

851
74

72،7
48،8

7774

7783
7772
7771
517
723
771
74،8
74،5
85،1

منبع :کرونین ،7711 ،صص872-871؛ کاتوزیان ،7717 ،صص 711 ،711 ،751 ،752و
محاسبات نگارنده
٭ به استثنای بودجه نظمیه و امنیه .همینطور برای این سال و سال بعد کل درآمد دولت بر
اساس محاسبات کرونین حدود  87میلیون تومان برآورد شده است.

٭٭ بهدلیل نبود آمارهای متقن از کل درآمد دولت در این سال برآورد درصد امکانپدیر نبود.

چنانکه آمارهای جدول نشان میدهند سهم ارتش از بودجه بین سالهای  7737تا
 7783از  11میلیون ریال به  517میلیون ریال افزایش یافته است .به این معنا منابع
ارتش در طول  83سال بیش از  1برابر شده بود .همچنین بین سالهای  7737تا
7773سهم ارتش از کل بودجه چیزی بین  43تا  42درصد برآورد شده است .گرچه
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متوسط سهم ارتش از کل بودجه بین سالهای  7777تا  7783کاهش یافت ،اما باز
ارتش در تمامی این سالها بیش از یکچهارم از بودجه را به خود اختصاص
میداد .بدینسان اگر آن گونه که آبراهامیان استدالل نموده است ،بپذیریم که بودجۀ
ارتش جدید نه تماماً اما اساساً از طریق عوارض بر راهها و مالیاتها تأمین میشد
(آبراهامیان ،7713 ،ص ،)777نقش مالیاتستانی در تأمین مالی ارتش تا حد زیادی
مشخص میشود.
استدالل این است که تأمین منابع مالی برای تکوین ارتش مدرن در ایران اهیمت
ویژهای داشت .این اهمیت را میتوان بیش از هرجا در اقدامات خاص رضاشاه در
تأمین این منابع مالی برای ارتش دید .بررسی این اقدامات نشان میدهد که تأمین این
منابع برای رضاخان از اولویتهای اصلی تعریف شده بود .اولین دست از این اقدامات
که مبین چنین اولویتی بود ،در سال  7737اتفاق افتاد .در این سال اعمال فشار او بر
کابینه برای تأمین منابع مالی ارتش باعث شد رضاخان برای تأمین منابع ملی مورد نیاز
ارتش ،کنترل مستقیم کلیه سازمانهای درآمدزا مانند امالک سلطنتی ،بلدیه ،ادارات
مالیات غیرمستقیم ،شوارع ،گمرکات ،انحصار تریاک و غیره را به وزارت جنگ منتقل
نماید و عواید آن را به امور نظامی اختصاص دهد ( ،)Cronin, 2004, p.136بهصورتی
که در تابستان همان سال رضاخان در مقام وزارت جنگ کلیه درآمدهای خزانه را به
هدفهای نظامی تخصیص داد .رضاخان تنها زمانی حاضر شد سازمانهای درآمدزای
مزبور را واگذار نماید که میلسپو پذیرفت بودجه درخواستی ارتش را تأمین نماید
(میلسپو ،8571 ،ص .)17بنابراین ،در یک جمعبندی متعادل میتوان استدالل
کرد همانند وضعیتی که راوینا برای عصر دولتسازی ژاپن ترسیم نموده است
(1995, p.1002

 ،)Ravina,یک رابطۀ متقابل میان ارتش و مالیاتستانی در عصر

دولتسازی ایران نیز برقرار گردید .در این رابطه اعمال زور یا ارتش برای افزایش
مالیاتها ضروری بودند و وجود مالیاتها نیز برای تأمین مالی کارگزار این زور
ضروری مینمود.
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 .7مالیاتستانی ،ارتش و دولتسازی در ایران

با توجه به مطالب گفتهشده ،مقاله در اینجا مشخص میسازد که از متن همین رابطه
متقابل میان ارتش و مالیاتستانی ،روابط متنوع و متکثر دیگری ظاهر شده است که
بخشی از فرایند دولتسازی در ایران را به پیش رانده است و ناچار دولت مدرن در
ایران را به ترکیبی از رابطۀ متقابل و چندجانبه میان این اجزا بهظاهر متجزا تبدیل نموده
است .این ترکیب در ایران به چند شیوه تعین یافته است؛ شیوۀ اول نقش مالیاتستانی
در تأمین مالی یکی از اصلیترین عناصر دولت مدرن در ایران یعنی ارتش بود .گرچه
فروکاستن دولت مدرن در ایران صرفاً به یک سازۀ نظامی با چالشهایی همراه است ،اما
بههرحال ،نمیتوان نقش برجستۀ ارتش در فرایند دولتسازی ایران را نادیده گرفت.
این نقش چنانکه در مقدمه نشان داده شد ،بیشتر در قالب کارکرد انباشت و تمرکز
قدرت در منابع پراکنده قدرت محقق گردید که مقاله کارکردهای مالی ارتش را نیز بر
آن افزود .بحث از ارتباط میان ارتش ،مالیاتستانی و دولتسازی را میتوان با پاسخ به
این سؤال آغاز کرد که ارتش چگونه قادر گردید تا در ایران این نقش دولتساز خود را
محقق سازد .فارغ از دیگر دالیل ،به نظر میرسد بخشی از دلیل تا حد زیادی به تحول
در ساختار ارتش مربوط میشد که در عصر دولتسازی در جریان بود .در اثر این
تحول ساختاری ارتش مدرنی در ایران تأسیس گردید که نخست بسیار بزرگتر از قبل
بود؛ چنانکه شمار نفرات آن از  88هزار نفر در سال ( 7733آبراهامیان،7713 ،
ص )773به  727هزار نفر در سال  7783رسید (سینایی ،7724 ،ص)772؛
دوم این ارتش دائمی و نه موقتی بود و ناچار پرداختهای منظم و دائمی داشت؛
ثالثاً مجهزتر و حرفهایتر از قبل شده بود (کرونین ،7711 ،صص .)857-878درحالیکه
احتماالً عوامل متعددی به تحول مزبور کمک کردهاند ،اما افزایش منابع مالی ناشی از
مالیاتستانی باید نقش قابل مالحظهای در این تحول ایفا کرده باشد .این موضوع به
چندین دلیل عمده است؛ دلیل اول را باید در اقدامات رادیکال رضاخان در تأمین مالی
ارتش دید .چنانکه دیدیم ،در مقطعی او حتی تمامی سازمانهای درآمدزای کشور را به
وزارت جنگ منتقل کرد و تنها زمانی آنها را به وزارت مالیه برگرداند که تأمین منابع
مالی ارتش تضمین گردید .چنانکه لمبتون نیز در جایی اشاره نموده است ،این بیش از
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هر چیز به این دلیل بود که از منظر رضاخان اصالحات نظامی بدون اصالحات در
حوزههای مالی و ناچار افزایش درآمدها ناممکن دیده میشد (لمبتون ،7718 ،ص.)771
دلیل دوم سهم باالی ارتش از بودجه بود؛ چنانکه در تمامی سالهای دهۀ  7733و
 7773ارتش بخش عمدهای از بودجه دولت را به خود اختصاص میداد .بدینسان در
اینجا نیز نوعی ارتباط میان مالیاتستانی ،ارتش و دولتسازی پدیدار گردید که در آن
منابع مالی مزبور کمک کردند تا در ساختار ارتش تحوالتی حادث شود؛ تحوالتی که
نقش دولتساز ارتش تا حد زیادی به آن وابسته بود.
شیوۀ دوم بر تأثیرات کلیتر مالیاتستانی بر دولتسازی تأکید دارد .از حیث
نظری بحث این است که مالیاتستانی عموماً خود از کارکردهای دولتهای مدرن و
همینطور الزمۀ دولتسازی دیده شده است

(1975

 .)Ardant,در اینجا استدالل کلی

این است که گرچه دولتهای پیشامدرن نیز عموماً کارکردهای استخراجی بهشکل
مالیاتستانی داشتند ،اما این مالیاتها نخست ،طبق قواعد عام و همگانی صورت
نمیگرفتند ،یا در بیان پیرسون و مان به صورت «موقتی و در زمانهای اضطراری و
بیشتر بهشکل خراج» گرفته میشدند و همینطور اینکه دیوانساالری متمرکزی برای
مالیاتستانی وجود نداشت؛ اما در دولتهای مدرن مالیاتستانی وجوهی عام،
قاعدهمند و همیشگی یافت و از طریق یک دیوانساالری بهشکل متمرکز به اجرا درآمد
(1996, p.30, Mann, 1943, p.225

 .)Pierson,بدینسان مالیاتستانی مدرن بهعنوان

جزئی از دیوانساالری مدرن ،یکی از اصلیترین ویژگیهای دولت مدرن و الزمۀ آن
دانسته شد ( .)Pierson, 1996, pp.30-33تاآنجاکه به ایران مربوط میشود کمابیش همین
وضعیت وجود داشت .چنانکه همزمان با آغاز شکلگیری دولت مدرن در ایران اشکال
غیرمدرن مالیاتستانی به اشکال مدرن مالیاتستانی تحول یافت و به یکی از عناصر
اصلی دیوانساالری در حال تأسیس دولت مدرن تبدیل گردید .مرور ادبیات مربوطه
نشان میدهد که پیش از تشکیل دولت مدرن در ایران ،مالیاتستانی به اشکالی صورت
میگرفت که در دولتهای پیشامدرن رایج بود؛ برای نمونه ،لمبتون نشان داده است که
در ایران دورۀ پیشامدرن نوعی تیول وجود داشت که به معنای واگذاری وصول مالیات
ناحیهای خاص توسط دولت مرکزی به گروهی خاص بود (لمبتون ،7718 ،ص )811و
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حتی درآمدهای مالیاتی در برخی موارد به مقاطعه گذاشته میشد (لمبتون،7718 ،
ص .)814نتیجهگیری کلی او این است که در دورۀ قاجار میزان وصول مالیات در کل
کشور یکسان و تابع قاعدهای خاص نبوده است (لمبتون ،7718 ،ص.)821
رویهمرفته در دورۀ قاجار و کمی دورتر در دورۀ صفویه (به نقل از جمالزاده و
درستی ،7721 ،ص )21قانون قاعدهعام و فراگیری برای وصول مالیات وجود نداشت و
این قواعد به جای آنکه وجوهی ملی داشته باشند ،وجوهی محلی داشتند .همینطور
اینکه نبود دولت مرکزی با دیوانساالری کارآمد در دورۀ قاجار ،اشکال سنتی
مالیاتستانی در این دوره را بیشتر نمایان میساخت .اما این وضع با تشکیل دولت
مدرن در ایران دگرگون شد .دستکم تاآنجاکه به مالیات بر اراضی مربوط میشود ،بر
اساس قانون دی ماه  7734معیارهای عامی برای وصول مالیات تعریف شدند؛ بر اساس
«قانون امالک اربابی و دواب» ،مالیات اراضی یکسانی در سراسر کشور برقرار شد و
مبانی آن کل محصولی بود که از طریق ممیزی جدیدی تعیین میشد (لمبتون،7718 ،
ص .)771همینطور ،به همت میلسپو ساختار نظام مالیاتی ایران دگرگون شد و نظم و
انضباط قابل توجهی یافت .مستوفیان به کارمندان دائمی وزارت مالیه تبدیل شدند و
مالیاتستانیهای ملی جانشین مالیاتستانیهای محلی شدند .بدینسان اگر در معنای
کلی ،گذار از دولت پیشامدرن به دولت مدرن را مستلزم گذار از نظام مالیاتستانی
نامتمرکز ،غیرفراگیر و ناهمسان به نظام مالیاتستانی متمرکز ،فراگیر و یکسان در نظر
گیریم

(1996, p.30, Mann, 1943, p.225

 ،)Pierson,اصالحات مالی و بهشکل خاص

اصالح نظام مالیاتستانی در ایران برآورندۀ الزامات مرتبط با همین گذار از وضعیت
پیشامدرن به دورۀ مدرن یا عصر دولتسازی بود .ازآنجاکه ارتش بر
اساس مباحث پیشگفته نقش اساسی در اجرای قوانین مالیاتی جدید داشت ،بدینسان
در اینجا نیز رابطۀ میان ارتش ،مالیاتستانی و دولتسازی در ایران تأثیرات خود را
آشکار میساخت.
شیوۀ سوم به تأثیرات نمادین مالیاتستانی در فرایند دولتسازی ایران مربوط
میشد؛ تأثیراتی که نمادی از تثبیت اقتدار دولت مرکزی محسوب میشدند .بهطورکلی،
مرور ادبیات مربوطه نشان میدهد مالیاتستانی از این حیث ،واجد تأثیرات نمادین
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قابل توجهی بر دولتسازی بوده است ،چنانکه بهزعم وبر سیاستگذاری مالیاتی
مبنایی دیده شده است که نظریههای اقتدار فراگیر دولت مدرن بر آن بنیان نهاده شده
است ( .)Cited Martin, Mehrotra & Prasad, 2009, p.5یا آنگونه که یک تحلیل نشان
داده است ،در دوره دولتسازی مقاومت نسبت به مالیاتستانی ،اصلیترین مانع بر سر
راه اعمال اقتدار کامل دولت بود

(1995, p.1002

 )Ravina,و بدینسان ،موفقیت در

مالیاتستانی ،موفقیت در اعمال اقتدار دولت دیده میشد .به همین دلیل در برخی
تحلیلها سه وجه از وجوه چهارگانه دولت ،توانایی برای نفوذ در جامعه ،استخراج
منابع و جذب و استفاده از این منابع دیده شده است ( )Migdal, 1988, pp.3-5تأثیرات
نمادینی از این دست ،در ایران عصر دولتسازی نیز وجود داشت ،به صورتی که
مالیاتستانی برای دولت مدرن در حال تأسیس ایران ،نمادی از تثبیت اقتدار دولت
مرکزی در پیرامون محسوب میشد؛ برای نمونه ،بر اساس تحلیل کرونین درحالیکه
اجرای قوانین مالیاتی از نظر میلسپو موضوعی صرفاً اقتصادی بود ،برای رضاشاه
برعکس وجوه نمادین برجستهای داشت .بهزعم وی:
برای میلسپو دریافت مالیاتها و از جمله مالیاتهای معوق برای تجدید ساختار
نظام مالیاتی ایران حیاتی دیده میشد .اما برای رضاخان دریافت مالیاتهای جاری و
معوق همینطور نمادی از اقتدار دولت مرکزی و اسلحهای نیرومند در نبرد با عناصر
متمرد در میان اقلیت قدیمی محسوب میشد (.)Cronin, 2007, p.67
در اینجا اعمال فرامین مالیاتی دولت مرکزی در پیرامون نشان میداد ،فرامین دولت
مرکزی که در دورۀ پیشامدرن به پایتخت محدود بود ،اکنون در کل محدودۀ سرزمینی
مورد ادعای دولت ملی جریان داشت .اعمال فرامین مالیاتی مزبور در واقع مشخص
میساخت بحران نفوذی که دولت پیشامدرن ایران در آن فرورفته بود تا چه میزان در
دولت مدرن کمرنگ شده بود؛ درحالیکه موفقیت پیشین ارتش در نبردهای نظامی ضد
ایالت ،عشایر و خوانین توازن قوا میان دولت مرکزی و ایاالت را بهنفع دولت مرکزی
بر هم زده بود ،موفقیت دولت در اجرای فرامین مالیاتی نمادی از تثبیت همین وضعیت
و اعمال اقتدار دولت مرکزی در حوزههای پیرامونی بود .در واقع ،اجرای فرامین مالیاتی
در اینجا نمادی از سیمای کلی و فراگیر اقتدار دولت مرکزی در محدودۀ سرزمینی بود
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که داعیۀ حکمرانی بر آن را داشت .این سیمای برآمده از این نوع مالیاتستانی،
همانطور که اندرسون نیز در جایی نشان داده است ،متضمن تصویری از یک جامعه
فراگیر بود که خود یک عامل کلیدی در تکوین دولت -ملت به معنای مدرن در نظر
گرفته میشد ( .)Anderson, 1983از این منظر ،فراگیر و همسان بودن قوانین مالیاتی در
ایران از یک سو ،نشان از وجود کلیت یا حوزۀ سرزمینی مشخصی بود که این قوانین
در کل آن ساری و جاری بود و از سویی دیگر ،نشاندهندۀ وجود دولتی بود که این
قوانین مالیاتی را در این کلیت اجرا و تضمین مینمود .ازآنجاکه اجرای این قوانین
مالیاتی تا حد زیادی از سوی تقریباً هزار نیروی نظامی حمایت میشد که برای وصول
مالیاتهای معوق و جاری توسط وزارت جنگ در اختیار وزارت مالیه قرار گرفته بود؛
بدینسان ،نخست در تأثیرات نمادین مالیاتستانی بر دولتسازی نیز رّد پای ارتش تا
حد زیادی نمایان بود؛ دوم ،تأثیرات نمادین مزبور وجود ارتباط میان ارتش،
مالیاتستانی و دولتسازی در ایران را از این حیث نیز مورد تأکید قرار میداد.

نمودار شماره .3
بررسی رابطۀ متقابل ارتش ،مالیاتستانی و دولتستانی در ایران
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جمعبندی

مرور ادبیات موجود نشان میدهد که نقش ارتش در فرایند دولتسازی ایران قابل
مالحظه بوده است؛ چنانکه این نقش در کنار انباشت و تمرکز قدرت در چارچوب
مرزهای سرزمینی ،سرکوب شورشهای شهری و روستایی و کارگزار نوسازی از باال
حتی با برخی کارکردهای مالی نیز همراه بوده است .موضوعاتی از این دست درنهایت،
مبین این دیدگاه است که دولت مدرن در ایران یک سازۀ نظامی است و به این معنا این
دولت مدرن نبود که ارتش را ساخته ،بلکه این ارتش بود که از طریق آن دولت مدرن
ساخته شد .دیدگاهی ار این دست ،گرچه بخش عمدهای از واقعیات دولتسازی در
ایران را نشان میدهد ،اما باید به خاطر داشت که تقلیل دولت مدرن در ایران به یک
سازۀ نظامی مبین جهتگیریهای تکعلیتی و یکسویه یا تعیینکنندگی یکجانبه
است؛ جهتگیریهایی که بهزعم دیوید هلد در ادبیات دولتسازی معاصر با
چالشهای گستردهای روبهرو شده است و اهمیت گذار به رویکردهای چندعلیتی و
مبتنی بر تعیینکنندگی چندجانبه را برجسته ساخته است .برای گذار به چنین
رویکردهایی مقاله از رهیافت جامعهشناسی مالی کمک گرفت تا در فرایند دولتسازی
ابتدا نوعی رابطۀ متقابل را میان ارتش و مالیاتستانی برقرار سازد .در این رابطه متقابل
مقاله نشان داد درحالیکه از یک سو ارتش نقش کانونی در تسهیل و تضمین
مالیاتستانی ایران داشته است ،از سویی دیگر ،مالیاتستانی نیز در مرحلۀ بعد از طریق
تأمین منابع مالی مورد نیاز ارتش ،نوعی رابطۀ دیالکتیکی یا تأثیر متقابل را میان آنها
برقرار ساخته است .سپس مقاله نشان داد از متن همین رابطۀ دیالکتیکی روابط متنوع و
متکثر دیگری شکل گرفته است و بهشیوهای که در نمودار شمارۀ یک آمده است ،فرایند
دولتسازی در ایران را به پیش برده است .بدینسان ،دولتسازی در ایران بیش از آنکه
بر اساس ادبیات رایج محصول رابطۀ یکسویه باشد ،محصول رابطهای چندسویه بوده
است و تحت تأثیر رابطۀ متقابل نیروهای متنوع و متکثر و نه منفرد شکل گرفته است.
این وضعیت نخست ضرورت توجه به نگرشهای چندعلیتی و نه تکعلیتی و
همینطور تأثیرات متقابل و نه یکسویه را در مطالعات آتی دولتسازی ایران پررنگتر
میسازد؛ دوم ،از حیث روششناسی مشخص میسازد که پدیدههای سیاسی مقوالتی
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پیچیده و نه بسیط هستند و به همین دلیل ،مطالعۀ آنها در برخی موارد بیش از آنکه به
روشهای علی -معلولی رایج در علوم طبیعی نیاز داشته باشد ،مستلزم روشهای بدیل
دیگری مانند روش دیالکتیکی است؛ سوم ،چنانکه در مقاله آمد ،این روشهای بدیل
در برخی موارد از طریق مطالعات میانرشتهای برای نمونه ،در اینجا جامعهشناسی مالی
به دست میآیند .این بدین معناست که بهرهگیری از مطالعات میانرشتهای در مطالعۀ
پدیدههای سیاسی عالوه بر ایجاد فهمی فراگیر از این پدیدهها ،برایندهای روششناختی
قابل توجهی در مورد شیوۀ مطالعه این پدیدهها نیز به همراه خواهد داشت.
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