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چکیده
این مقاله از طریق مطالعه تطبيقي وضعيت ارتش در دولتتستاز انگلستتان و فرانسته بعنتوان دولتتهتا یيتر
وارداتي با وضعيت ارتش در دولت ساز پروس و ایران دوره پهلو اول به عنوان دولتهتا وارداتتي ،او ن نشتان
ميدهد که ارتش در فرایند تکوین دولتها وارداتي رشد شتابان و بيشتر نسبت به دولتتهتا یيتر وارداتتي یتا
درون زا داشته است .ثانيان با تاکيد بر دولتها وارداتي استد ل ميکند که وارداتي بودن این دولتها ،از یک سو بته
دليل تاخير در آیاز دولت ساز  ،رشد سریع دولت و جرم رشد سریع نهاد و کارگزار آن یعني ارتتش را ضترور
ساخته است و از سویي دیگر تحميل دولت ساز از با را ایجاب نموده است؛ یعني دو وضتعيتي کته محصتول آن
ایجاد یک ارتش قو و بزرگ در عصر دولت ساز بوده استت .ثالاتان نشتان متيدهتد کته رشتد شتتابان ارتتش در
دولت ها وارداتي پروس و ایران پيامدهایي برا دولت مدرن در حال تکوین این جوامع به همراه داشتته استت بته
گونها که آنها را واجد برخي از خصلتها رژیمها اقتدارگرا نظامي ساخته است .به این معنا و تتا آنجاکته بته
ایران مربوط ميشود مقاله استد ل ميکند که گذرگاه رسيدن از خصلت وارداتي بتودن دولتت ،رشتد ستریع نفترا
ارتش و بالتبع کارکردها گسترده آن به برخي خصایل رژیم اقتدار گرا نظامي در پهلتو اول ،گتذرگاهي بته هتم
مرتبط بوده است .این گذرگاه نشان ميدهد که مختصا

سياسي اولين دولت متدرن ایتران یتک فراینتد وابستته بته

گذشته بوده است؛ به این معنا که عالوه بر عامتل کتارگزار  ،یتک عامتل ستاختار ماننتد دولتت ستاز وارداتتي
چگونگي آن را تعيين نموده است.
واژههااای یدیاادی دولتتت وارداتتتي ،دولتتت درون زا ،ارتتتش متتدرن در ایتتران ،ارتتتش متتدرن در اروپتتا ،رژیتتم
اقتدارگرا نظامي.
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تفاو

مقدمه و بیان مساله
عصر دولت ساز در دهههتا  9366و  9396در

در ميزان هزینهها جنگ و نهایتتان تفتاو

گستره جنگي که برا منکوب کردن رقبتا

در

زم بتود،

ایران آیاز گردید و براینتد آن اولتين دولتت ملتي یتا

باعث تنوع در شکل دولت ها اروپتایي شتده استت

دولت مدرني بود که در دههها مزبور در ایران دوره

( .)Tilly,1985:172ماالن به زعم و از آنجاکه پروس

پهلو تکوین یافت( .)9در ایتران ایتن دولتت متدرن

به منظور تامين منابع جنگ یا ماليا

ستاني از کشتور

بيش از هر چيز واجد برختي از خصتلتهتا عمتده

فقير خود ،مجبور به تاسيس یک بوروکراستي بتزرگ

رژیم ها اقتدارگرا نظامي دیده شده است .چنانکته

گردیتتد ،دولتتت متتدرن در حتتال تکتتوین آن وجتتوه

که بر این دولت متمرکز بوده انتد

بوروکراتيک برجسته ا یافت .اما در آن سو انگلستان

آن را دیکتاتو نطامي ناميدهاند (فتوران،336 :9331 ،

به دليل فراواني منتابع تجتار  ،بترا استتخران ایتن

کتتترونين 36 :9333،و  .)Banani,1961: 59ایتتتن

منابع مالياتي به دستگاه دولتي کوچکتر نياز پيدا کند

موضوع در درجه اول متضمن این سوال است که چرا

و بتدین ستان دولتت در حتال تکتوین در آن کشتتور

اولين دولت مدرن در ایران واجتد برختي از خصتایل

وجتتوه بوروکراتيتتتک کمتتتر بتتته ختتود گرفتتتت

رژیم ها اقتتدارگرا نظتامي گردیتده استت .مترور

( .)Tilly,1985: 182داونينگ نيز نشان متيدهتد کته

دولت ساز نشان متيدهتد کته پترداختن بته

عواملي مانند موقعيت استراتژیک و منابع مالي همتين

چنين موضوعاتي یعني عوامل تعييين کننتده شتکل و

تاثير را داشتهاند .به زعم و از آنجتا کته کشتورهایي

ساختار دولت ها مدرن اوليه یک دیدیه اساستي در

و

بسيار از مطالعا

ادبيا

کل ادبيا

دولت ساز بوده است .چنانکه متيتتوان

به ادبيا

گسترده ا اشاره نمود که در آنهتا استتد ل

مانند فرانسه و پروس درگير جنگها طو ني مد
بتته لحتتار جیرافيتتا در معتترت تهدیتتدا

مستتتقيم

نظامي بودند؛ یعني وضعيتي که به بسيج منابع داخلتي

شده استت عوامتل متعتدد نتوع ،شتکل و ستاختار

در ابعتتاد گستتترده نيتتاز داشتتت ،تخریتت

دولتها مدرن اوليه اروپایي را تعيين نمتوده استت.

نماینتتدگي و وهتتور شتتکل بوروکراتيتتک –نظتتامي

ماالن تيلي نشان مي دهد کته در فراینتد دولتت ستاز

حکومتتت را تجربتته کردنتتد .امتتا در جاهتتایي ماننتتد

تفاو

در مشکال

* نویسنده مسؤول

مربوط بته جمتع آور مالياتهتا،

نهادهتتا
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نظامي تتا حتد محفتور بودنتد و از

باعث شده است تا ما با رشد بيشتتر و شتتابان ارتتش

برابر تهدیدا

و منتتابع داخلتتي گستتترده بهتترهمنتتد بودنتتد،

روبه رو گردیم؛ یعنتي وضتعيتي کته بته شتيوههتایي

خصومت با نهادهتا دموکراتيتک بستيار محتدوتر و

خاص باعث شتده استت تتا دولتت متدرن در حتال

ثتترو

ضعيف تر بود و جرم ماحصل کار،

تداوم حيتا

حکومتتتتتتت مشتتتتتتروطه از کتتتتتتار درآمتتتتتتد.

تکوین در این جوامع و به ویژه ایران واجد برختي از
خصایل رژیمها اقتدارگرا نظامي گردد.

( Downing,1992:239-40 Cited Ertman,2005:

 .)378در حالي که این ادبيا

تالش ميکند تا با تکيه

بر عوامل مزبور ،تنوع ساختار و شکل دولت ساز و
محصول آنها یعني دولتها مدرن در حتال تاستيس
را ميان جوامتع اروپتایي تبيتين نماینتد ،مقالته فترارو
حداقل از دو جنبه از این ادبيا

دولاات زااا یهااای وارداتاای در براباار دولاات
زا یهای درون ا
دولت ستاز هتا اوليته و محصتول آنهتا یعنتي
دولت ها مدرن ،ابتتدا در برختي از جوامتع اروپتا

متمایز ميشود .جنبه

یربي پا گرفتند و س س به دیگر مناطق دنيا گستترش

اول این است که به جا عوامل مزبور نشان ميدهتد

داده شدند ( .)Badie, 2000عمومان استد ل شده است

یک عامل دیگر یعني وارداتي بودن یا نبودن دولت بر

که این دولت ساز ها اوليه پدیدها درون زا بودند

تعيين شکل و ساختار دولت متدرن در حتال تکتوین

همتان جوامتع را بازتتاب متيبخشتيد؛ بته

موثر واهر شده و برخي مختصا

و الزاما

آن را تعيين نمتوده

طور که دولتهتایي ماننتد انگلستتان و فرانسته بته

است .ثانيان از حيث مکاني این تنوع را ميان دو قلمترو

عنوان نمونتها از دولتت ستاز هتا مزبتور بيشتتر

مقایسه ا متفاو  ،اولي در ميان برخي از دولتهتا

محصول بحرانها سياسي دیده شده اند که فئوداليسم

اروپایي و دومي ميان دولتها اروپایي و ایران انجام

را در آن جوامع به لتزره درآورد(بتدیع.)921 :9313 ،

ميدهد .در این جا اصلي ترین موضتوعي کته وجتود

به این معنا دولتها مدرني که در اروپا یربتي در

دارد این است که نشان دهتيم وارداتتي بتودن دولتت

قرون  90و  93در حال شکل گير بودند ،هم اولتين

متدرن چگونته و از طریتق چته ستازوکار شتکل و

دولت ها مدرني بودند کته در معنتا وبتر کلمته،

ساختار دولت ها متدرن در حتال تکتوین را تعيتين

کاربرد انحصار اجبار را محقق ساختند و هم تا حتد

نموده است؟ برا بررسي ایتن موضتوع ،مقالته ابتتدا

زیاد پدیتده هتایي درون زاد بودنتد .امتا در آن ستو

بحتتث مقتتدماتي در متتورد ویژگتتيهتتا دولتتتهتتا

متتيتتتوان از دولتتتهتتایي صتتحبت کتترد کتته واجتتد

وارداتي ارائه مي کنتد .ست س از طریتق یتک بررستي

ویژگيها معکوستي بودنتد .دولتت هتا پتروس و

تطبيقي ابتدا نشتان متيدهتد کته وضتعيت ارتتش در

روستتتتيه در اروپتتتتا (بتتتتدیع ) 951-955 :9313 ،و

برخي از کشورها اروپایي بتر استاس اینکته دولتت

دولت هایي که در قرن بيست در آسيا و آفریقتا شتکل

ساز آنها وارداتي یا درون زاد بوده اند کوچک تر یا

گرفتنتتد عکتتس دولتتتهتتا انگلستتتان و فرانستته

بزرگتر و دارا رشد تتدریجي یتا شتتابان بتوده انتد.

دولت ها وارداتي بودند .فارغ از وجوه تمتایز کته

س س با بسط دامنه مطالعه تطبيقي خود نشان ميدهتد

ميان دولت هتا وارداتتي وجتود داشتته استت ،آنهتا

که وارداتي بودن دولت چه در اروپا و چته در ایتران،
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متضمن چندین ویژگي کمابيش مشترک دانسته شتده

دورگه از کتار درآمتد (.)Cited Kawabata: 2006: 7

اند .او ن آنها دولتت ستاز هتا متتاخر بودنتد .ایتن

اگر ویژگي ها مورد اشاره را در نظر گيتریم ،دولتت

دولت ها به ویژه در آسيا و آفریقا به این دليتل متتاخر

مدرن اوليه در ایران بته دولتت هتا وارداتتي بستيار

دانسته مي شدند که با فاصله زماني سيصد تا چهارصد

نزدیک ميشود .اوآلن به این دليل که دولتت ستاز در

ساله از دولت ها مدرن اوليه در اروپا تکوین یافتنتد.

ایتتران بتتا تتتاخير چنتتدین صتتد ستتاله از اروپتتا و در

گرچه این فاصله زماني در مورد دولتهتا وارداتتي

دهه ها اول قترن بيستت آیتاز گردیتد .بتدین ستان

پروس و روسيه به مرات

کمتر بود ،اما در ابعاد کلتي

دولت مدرن در ایران را باید محصتول دولتت ستاز

همه این دولتها ،محصتول فراگيتر شتدن یتا اشتاعه

متاخر دانست که تقریبان در همه جا با خصلت وارداتي

دولت از نتوع اروپتایي یربتي بودنتد (بتدیع:9313 ،

بودن همراه بوده استت .ثانيتان عملکترد اولتين دولتت

 )942-953و همگي به این معنا متاخر دیده ميشدند.

مدرن در ایران نيز نشان دهنده وجتوه وارداتتي قابتل

ثانيان این دولت ها بته ویتژه در آستيا و آفریقتا وجتوه

توجه آن بود؛ چنانکته اصتطالح دولتت مطلقته شتبه

تقليد برجستها داشتند .چنانکته بته زعتم بتدیع و

مدرنيستي (کاتوزیان )9335 ،متضمن این معنا بود کته

بيرن بوم:

دولت مزبور به ساخت سياسي و اجتماعي بومي ایران

هر چند دولت در آسيا و آفریقتا توستط نخبگتان

پيوند زده شده استت و همتين وضتعيت پيونتد یتا

محلي شکل و شما داخلي یافته است ،اما عمالن ایتن

وارداتي آن را متصف به صفت شبه مدرنيستي ساخته

دولتها محصولي کتامالن وارداتتي ،ک تي کمرنگتي از

ختارجي و بته شتکل ختاص

است .ثالاتان مالحظتا

دولت انگلستان در تکوین این دولت نقش

نظام اجتماعي و سياسي اروپا ،یک ستازمان ختارجي

مالحظا

ناکارآمد حجيم و یک منبع خشونت بودهانتد ( Cited

قابتتل تتتوجهي داشتتته استتت(نقي

.)Leander, 1997: 167

.)Zirinsky,2011:281,

زاده919 :9310 ،

ثالاان در فرایند تکوین این دولتها ،عوامل خارجي

اما بحث از دولتها وارداتي به چندین دليتل در

نقش برجسته ا داشته انتد .متاالن در متورد پتروس و

دولت ساز اهميتت یافتته استت .دليتل ایتن

روسيه این عوامل خارجي تهدیدا

نظتامي از ستو

ادبيا

استتت کتته دولتتت وارداتتتي مش تکالتي را در جوامتتع

دولتها مدرن اوليه (بدیع )954 :9313 ،و در آستيا

مربوطه برانگيخته است .ماالن یتک تحليتل نشتان داده

و آفریقا استعمار و عواملي از این دست بودند کته در

است که دولتها وارداتي با نهادها سنتي از پتيش

پيدایش این دولتها موثر عمل کردهاند .نهایتتان اینکته

موجود ناسازگار عمل کرده اند و دولتتهتایي را بته

این دولتها مدرن به ساخت ستنتي جوامتع ماقبتل

وجود آورده اند که نه با مناسبا

داخلتي ایتن

مدرن پيوند زده شدند؛چنانکه در برخي تحليلهتا بته

جوامع هماهنگ بوده اند ،نه محصتول درونتي تتاریخ

جا دولت وارداتي حتي از اصطالح دولتت پيونتد

محلي آنها بوده اند و نه از مشروعيت کافي برخوردار

برا این جوامع استفاده شده است .در این تعبير گفته

بوده اند( .)Englebert.2000: 5- 6این وضتعيت رو

ميشود از آنجاکه دولت وارداتي با برختي از عناصتر

هم رفته شرایطي را شکل بخشيده است کته بته زعتم

محلي پيوند زده شد ،نتيجه کتار حتتي نتوعي دولتت

بدیع پيدایش و ماندگار ایتن دولتتهتا را از طریتق

قدر
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زور ضتترور ستتاخته استتت (بتتدیع 951 :9313 ،و

چنانکته بتتدیع نشتتان داده استت نخستتتين دولتتت

 .)946موضوع دوم نتيجه موضوع اول استت .در ایتن

ساز ها مدرن که در پارها از جوامع اروپا یربي

جا بحث این است که کاربرد زور برآمده از خصتلت

صور

گرفتند ،دولت ساز ها درون زا یا محصول

وارداتي بودن دولت تا چه حتد بتر شتکل و ستاختار

تاریخي خاص آن منطقه بودند (بتدیع 269 :9313 ،و

دولت مدرن در حال تکوین یا نوع دولتت ستاز در

 .)921با این وجود چنانکه اشاره شد درون زاد بتودن

این جوامع و به شکل خاص ایران متوثر بتوده استت.

دولت ساز ها در اروپا ،پدیدها همگون نبوده است.

خود متضمن مشتخص شتدن

ماالن در این ميتان در حتالي کته فرانسته و انگلستتان

چندین مساله است .مساله اول این است که بته طتور

دولت ساز ها درون زا ناميده شده انتد ،پتروس و

مشخص نشان دهيم آیا کاربرد زور در فراینتد دولتت

روسيه برعکس دولت ساز ها وارداتي دیتده شتده

ساز در دولتها وارداتي چته در اروپتا و چته در

اند(بتتدیع .)951-955 :9313،همتتين طتتور از حيتتث

ایران بيشتر از دولت ساز ها درون زاد بوده استت.

ارتباط ميان این دولت ها با ارتش تاآنجا که به مباحث

بالتبع از آنجاکه اصلي ترین کتارگزار زور و خشتونت

نظر مربوط مي شود مرور ادبيا

دولت ساز نشان

ارتش است ،بررسي مقایسها رشتد و سترعت رشتد

مي دهد که او ن فارغ از درون زا بودن یا وارداتي بودن

ارتش در این دو دسته از دولتت هتا ضترور استت.

دولت ساز ها در اروپا ،نقش ارتش در فرایند دولتت

مساله دوم این است که نشان دهيم وارداتي بتودن تتا

ساز این قاره برجسته دیده شده است .چنانکه فاینر

حد زیاد عامل رشد بيشتتر ارتتش در ایتن جوامتع

جنتتگ را شتترط ختتاص و نيروهتتا نظتتامي را ابتتزار

بوده است .مساله ستوم مشتخص ستاختن ایتن نکتته

خاص دولتت ستاز

در اروپتا دیتده استت ( Cited

است که رشد بيشتر و سریع تر ارتش در دولتتهتا

 .)Tilly,1975: 52نکتتته دوم و مهمتتتر اینکتته انجتتام

وارداتي و بته ویتژه ایتران چته تتاثيراتي بتر شتکل و

کارکردهتتا ارتتتش در دولتتت ستتاز هتتا اروپتتا بتتا

ساختار دولت در حال تکوین در ایتن جوامتع داشتته

تحو

گسترده در شکل و ستاختار ایتن ارتتش هتا

است .با توجه به این سازماندهي ،مقاله در بخشهتا

همراه شده است .این موضوع بيش از هر جا در ایتن

بعد ابتدا وضعيت ارتش در دولت ساز هتا یيتر

استد ل فاینر مورد تاکيد قرار گرفته است که درستت

وارداتي و وارداتتي در اروپتا و ست س وضتعيت ایتن

همان موقع که دولت تحول یافته است شکل نيروها

ارتش در دولت ساز وارداتي ایتران را بته صتور

نظامي نيز در اروپا تحول یافتهاند (.)Finer,1975: 90

مقایسه ا بررسي خواهد نمود .س س در بخش بعد

این استد ل فاینر از یک سو بدین معناست کته ميتان

نتایج این مقایسه را در مورد وضعيت دولت ساز در

گذار از دولت پيشامدرن به دولت متدرن بتا گتذار از

ایران تشریح خواهد کرد.

ارتش پيشامدرن به ارتش مدرن ارتباط وجتود داشتته

بررسي این موضوعا

است و از سویي دیگر متضمن ایتن نکتته استت کته
بررزی تطبیقی جایگاه ارتش در دولت زا ی هاای
درون اد و وارداتی اروپا

زماني که کتارکرد ارتتش درفراینتد دولتت ستاز در
جریان بود ،ساختار نهاد ارتش نيز متناست

بتا ایتن

کتارکرد جدیتد دگرگتون گردیتتد .ایتن دگرگتتوني را
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ميتوان از طریق مقایسته ستاختار ارتتشهتا ماقبتل

اندرسون تکوین ارتش دائمي را یکتي از پتنج ابتکتار

مدرن با ساختار ارتش ها مدرن دولت ساز مشخص

نهاد دانسته است که دولت مدرن بر آن مبنتا شتکل

تر ساخت .تا آنجا که به ارتش ماقبل متدرن در اروپتا

گرفت (.)Anderson,1974

مربوط مي شود آنها " ارتش فئودالي یا قشتون ناميتده

تا اینجا مباحث نظر مشتخص ستاختند کته او ن

متتيشتتدند کتته از ادیتتام متتوقتي شتتمار از مالزمتتان

ارتشها مدرن اروپایي در فرایند تکوین دولتهتا

خصوصي فراخوانده شده بته ختدمت نظتامي توستط

مدرن نقش برجسته ا داشته اند .ثانيان آنهتا در فراینتد

شتاهزاده یتتا شتتاه ،تشتتکيل متتيشتدند"( & Opello

انجام این نقش تحتو

ستاختار قابتل تتوجهي را

 .)Roso,1999:34اس روتي نيز با تاکيد بر موقتي بودن

تجربه نموده اند .در حالي که این مباحتث نظتر بتر

این قشون نشان داده است که ارتش ها فئتودالي بتر

ساختار ارتش در اروپا به عنوان یتک کتل

اساس پيوندها شخصي و برا مد

زماني محتدود

تحو

همگون تاکيد داشتهاند ،مقاله این استتد ل اوليته را را
ستاختار ارتتشهتا

یعني تقریبان ستاليانه بته طتور متوستط  56روز بترا

مطرح ميکند که این تحو

جنگ به کار گرفته مي شدند ( .)Spruty,2007:214به

اروپایي از حيتث درون زاد بتودن یتا وارداتتي بتودن

زعم تيلتي نيتز ارتتش هتایي کته در دوره فئوداليستم

دولت مدرن در حال تکوین از هم متمایز بوده اند .به

درسراسر اروپا وجود داشتند ارتش ها خصوصتي و

عبارتي دیگر وارداتي بودن دولت ساز در پتروس و

نتته ملتتي بودنتتد ( )Tilly,1990:39-40یتتک تحليتتل

درون زا بودن آن در انگلستان و فرانسه تا حد زیتاد

فراگيرتر ،با جمع این ویژگيها نشان ميدهد کته ایتن

گستره تحو

قشون او ن یيردائمي ،ثانيان خصوصتي و کوچتک ثالاتان

نموده است .ازآنجا که بحث تفصيلي در مورد تمتامي

یير فراگير و محتدود و جترم یيتر حرفتها بودنتد

وجوه ایتن تحتول ستاختار در حوصتله ایتن مقالته

(.)Finer,1975:99-101 opello & Roso,1999:34-6

نيست ،تنها بر یکي از اصلي ترین ایتن وجتوه یعنتي

امتتا همزمتتان بتتا وهتتور دولتتتهتتا متتدرن ،ستتاختار

بررسي تطبيقتي رشتد نفترا

ارتتش هتا متدرن در

ارتش ها مدرن درگير در فراینتد دولتت ستاز نيتز

دولتها وارداتي و درون زا اروپا متمرکز ميشتویم.

دگرگون شد .این ارتتش هتا متدرن ،عکتس ارتتش

به همين منظور برا تدقيق در بحث از این تحتو

فئودالي ،حرفه ا  ،دائمي و با ستربازگير کته انجتام

ستتاختار از بررستتيهتتا کمتتي و آمتتار استتتفاده

بستيار

مي کنيم .تا آنجاکه به این بررسيها مربتوط متيشتود

بزرگتتتتر بودنتتتد ( Opello & Roso,1999:34-6

تنها دو آمار متتقن در دستترس بتود .آمتار اول رشتد

 .)Finer,1975:99-101در این جا ارتتشهتا متدرن

ارتش در برخي از کشورها اروپایي مانند انگلستتان،

دولت مدرن واجد خصایصتي ماننتد دائمتي

فرانسه ،پروس و روسيه بين ستالها  9466تتا 9166

دادند ملي و فراگير و از لحتار تعتداد نفترا

در قال

بتتودن ،افتتزایش قابتتل توجتته نفتترا

بتته همتتراه

ساختار ارتتشهتا آنهتا را تعيتين

در مقاطع زماني تقریبان صتد ستاله بتود کته در قالت

پرداختها منظم گردیدند که آنها را بتا ارتتشهتا

جتتدول شتتماره یتتک آورده شتتد .آمتتار دوم بتته رشتتد

ماقبتتل متتدرن متمتتایز متتيستتاخت (Finer,1975:99-

ارتش ها مزبور مربوط ميشد که ایتن رشتد را بتين

ستتاختار تتتا آنجاستتت کتته

سالها  9004تا  9166در مقاطع زماني کوتاهتر نشان

 .)1o1ایتتن تحتتو
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جتدول شتماره  2آورده

که فرایند دولت ساز در اروپا در جریان بوده استت

ميداد .این دادههتا در قالت

شد .بررسيها آمتار جتدول شتماره یتک کته بتر

ارتش در کشورها فرانسه ،انگلستان ،پتروس

تحو

نفرا

و روسيه چه تحو تي را تجربه نموده است(.)2

ساختار مزبور بين سالها  9466تتا 9166

متمرکز است به خوبي نشان مي دهد که بين ستالهایي

جدول  -1افزایش پرزنل ارتش در دولتهای مدرن در حالتهای تکوین()1011-1011
سال

فرانسه

انگلستان

پروس

روسيه

9466

16،666

36،666

-

-

9066

926،6666

36،666

36،666

34،666

9366

566،666

266،666

902،666

936،666

9166

066،666

353،666

9،266،666

*146،666

(Rasler, Karen &William R. Thompson, 1989: 66, Downing, Brian M. 1992: 69 Cited Opello &Roso, 1999:35, Tilly,
)1990:79 , parker,1976: 206

*این رقم برا سال  9146بوده است.

بررسي تطبيقي دادهها جدول شماره یک حتاو

 9166به صور

یير قابل باور  56برابر شده است.

دو نکته عمده است .اول اینکه ارتش ها اروپایي چه

به این معنا ماالٌ رشد ارتتش پتروس بته عنتوان یتک

در دولتتتهتتا وارداتتتي و چتته در دولتتتهتتا یيتتر

دولت وارداتي در دوره زماني مزبور به ترتيت

5و0

وارداتي در دوره دولت ساز یا دوره منتهتي بته آن،

برابر بيش از رشد ارتش در انگلستان و فرانسته بتوده

رشد قابل توجهي داشته است .نکتته دوم اینکته ایتن

است .همين طور ارتش روستيه نيتز در ایتن دوره بته

رشد در ميان دولتها وارداتي بيشتر از دولتتهتا

ترتي

یير وارداتي بوده است .چنانکه بر اساس دادهها این

فرانسه رشد داشتته استت .بتدین ستان بررستيهتا

جتتدول در حتتالي کتته نفتترا

ارتتتش در انگلستتتان و

فرانسه بعنوان دولت ساز ها درون زا بين ستالها
 9466تتتا  9166بتته ترتيتت

بتتيش از  96و  3برابتتر

افزایش یافته استت ،امتا در آن ستو حجتم ارتتش در

بتيش از  2/4و  3/4برابتر ارتتش انگلستتان و

آمار مزبور به وضوح مشخص متيستازد کته رشتد
ارتش در دولت ها وارداتي پروس و روسيه در دوره
دولت ساز یا دوره منتهي به آن بته مراتت

بتيش از

دولتها درون زا انگلستان و فرانسه بوده است.

روسيه و پروس به عنوان دولت ساز هتا وارداتتي

دادهها جدول شماره  2نيتز ایتن موضتوع را بته

بترا روستيه

شيوه ا دیگر نشان مي دهد .این جدول شتتاب رشتد

بيش از  25و برا ارتش پروس بين سالها  9066تا

ارتش در برخي از دولتت ستاز هتا اروپتا را بتين

بين سالها  9066تا  9146بته ترتيت
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سالها  9034تا 9136نشان ميدهد .ایتن جتدول او ن

مي دهد که سریع ترین دوره رشد ارتش در انگلستتان

برا تمامي کشورها مورد بررسي یک دوره زمتاني

و فرانسه بتين ستالها  9311تتا  9192حتاد

شتده

مشابه یعني تقریبان  266ساله را در نطر ميگيترد .ثانيتان

استت .بتر استاس ایتن بترآورد ،ارتتش انگلستتان در

رشد این ارتشها را در برشها تتاریخي عمتدتان 96

سالها مزبور یعنتي درطتول  23ستال  0برابتر شتده

تا  56ساله نشان متي دهتد .ایتن جتدول از یتک ستو

آن از  56هزار نفر در سال

تفاو

در روند رشتد کلتي ارتتشهتا دولتتهتا

 9311به  246هزار نفر در سال  9192رستيده استت.

وارداتي و درون زا اروپایي که در جدول شماره یتک
آمد را مورد تاکيد قرار متيدهتد وجزئيتاتي از آن بته
دست ميدهد .این جزئيا

است به صورتي که نفرا

ارتش فرانسه نيز در طول همين متد
سه برابر شده است و نفرا

کمتي بتيش از

آن از  916هتزار نفتر در

مشخص متيستازد رونتد

سال  9311به  066هتزار نفتر در ستال  9192رستيده

کلي رشد ارتش پروس تا چه ميزان سریع تر از رونتد

است .همين طوربر استاس برآوردهتا ایتن جتدول،

رشد ارتش هتا انگلستتان و فرانسته بتوده استت .از

ارتش پروس نيز بيشترین رشد خود را بين دهتههتا

سویي دیگر از طریق یک بررسي مقایستها از ستریع

 9106تا  9136تجربه نموده است به صتورتي کته در

ترین دوره رشد ارتش در ميان ارتشهتا انگلستتان،

طول یک دهه تعتداد نفترا

آن از  269هتزا نفتر در

فرانسه و پروس تمایز دیگر را ميان وضعيت ارتتش

سال  9106به  926666نفتر در ستال  9136رستيده و

در دولت ستاز هتا درون زا و وارداتتي مشتخص

تقریبان  0برابر شده است.

ميسازد .متاالن بررستيهتا آمتار جتدول  2نشتان
جدول  -2شیب افزایش نفرات ارتش در برخی ا یشورهای اروپایی زالهای 1760تا  1061به هزار نفر
سال

9034

9016

9364

9396

9340

9331

9311

9192

9136

9106

9136

انگلستان

-

36

13

34

266

-

56

246

956

353

354

فرانسه

926

566

566

346

336

936

916

066

241

061

545

پروس

-

36

-

-

902

-

-

366

936

269

9266

() Rasler & Thompson,1989: 66

این داده ها مشخص ميسازند حتي در سریع ترین

برابر شده است .بدین ستان تتا آنجاکته بته دادههتا

دوره رشد نيز ارتش پروس ،رشد  0برابر که ارتتش

جدول شتماره  2مربتوط متيشتود او ن هتيی یتک از

انگلستان طي  23سال به آن رسيده است را تنهتا طتي

کشورها انگلستان و فرانسته نتوانستته انتد رشتد 0

 96سال پيموده است .ایتن وضتعيت حتتي در متورد

برابر ارتش پروس طتي  96ستال را در دوره متورد

فرانسه شدید تر است .برا نمونه در حالي که ارتتش

بررسي تجربته نماینتد .ثانيتان در هتيی زمتاني از دوره

فرانسه در سریع ترین دوره رشد خود طتي  23ستال

مورد بررسي آنها قادر نشتدند تتا ارتشتي بته بزرگتي

تنها سه برابر شده است ،ارتش پروس طي  96سال 0

ارتش یک ميليون و دویست هتزار نفتر پتروس در
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دهه  9136داشته باشند.

یتتک بررستتي تتتاریخي نشتتان متتيدهتتد کتته در دوره

وضعیت ارتش در دولت زا ی ایران به عنوان یک

فتحعلي شاه یکتي از شتاهزاده هتا در شتيراز ،نيترو

دولت وارداتی

نظامي مستقلي در حدود  9666نفر در اختيتار داشتت

همانند اروپا ارتش در فرایند دولت ستاز ایتران

که در شرایط اضطرار حتي تا  26666نفر نيز افتزایش
مي یافت(لمبتون .)203 :9302 ،علت دوم این بود کته

نيز نقش برجستها داشته است .بر اساس بررسيها
تاریخي متعدد ،ارتش در دهه ها  9366و  9396کته

احضار و تعليم ستربازها بته صتور
اتفاق و نه دائمي صتور

تصتادفي و بتر

آبراهاميان آن را عصر دولت ستاز در ایتران ناميتده

حس

است(آبراهاميان )923 :9316 ،بته شتيوه هتا متعتدد

طور پرداخت حقوق بود که نه مورد توجه جد بتود

کارکردها خود را در فراینتد دولتت ستاز محقتق

و نه به صور

ميگرفت .نهایتان ازآنجتا

ساخته است .این کارکرد طيف گستردها از اقتداما

که اس  ،اسلحه و تجهيزا

منطم صور

متيگرفتت .همتين

این سواره نظام شخصتي

و

و از سو خود افتراد یتا ستران قبایتل تتدارک دیتده

عشتایر ،شتورشهتا اجتمتاعي شتهر و روستتایي

مي شد ،ساختار ایتن ارتتش تتا ستاختار یتک ارتتش

رژیتم را

متحدالشتتکل فاصتتله زیتتاد داشتتت(لمبتون:9302 ،

از سرکوب شورشها مسلحانه ،سترکوب ایتال
گرفته تا کارگزار اقداما

نوستاز از بتا

در برگرفته است .همين طور همانند وضعيت اروپتا و

 04-203و کتترونين .)91-91 :9333 ،امتتا از کودتتتا

همزمان با ایفا نقش برجسته ارتش در تکوین دولت

سال  9211به بعد و همزمان با ورود ایتران بته عصتر

مدرن در ایران یتا دوره دولتت ستاز  ،ستاختار ایتن

دولت ساز  ،برا تشکيل ارتش مدرن چنتدین کتار

ارتش نيز تا حد زیاد دگرگون شده است .به عبارتي

عمده صور

گرفت .اولين کار ادیام نيروها نظامي

دقيق تر ،همزمان با گذار از دولتت ماقبتل متدرن بته

و ایجاد ارتش متحدالشکل بود .در زمان کودتا ،ایتران

دولت مدرن در ایران ،ارتش نيز از شتکل پيشتامدرني

دارا نيروها نظامي چهارگانه شامل بریگتاد قتزاق،

خود به شکل یک ارتش مدرن درآمده است .به طتور

پليس جنوب ،ژاندارمر و نهایتان بریگاد مرکتز بتود

کلي و از حيث تاریخي هرچند تالش برا دگرگتون

( Banani,1961: 52و خليلتتي ختتو.)3-932 :9333 ،

ساختن ساختار ارتش در ایران قبل از تکتوین دولتت

اما این وضع با رو کار آمتدن رضتا شتاه تتا حتد

متتدرن در ایتتران از ستتو عبتتاس ميتترزا ،اميرکبيتتر و

دگرگون شد .رضا خان در تالش برا ایجتاد ارتتش

به تاسيس ارتش

متحدالشکل ،ابتدا بریگتاد قتزاق و بریگتاد مرکتز را

مدرن درایران نيانجاميد .حتي در اواختر دوره قاجتار،

درهتتم ادیتتام کتترد .ست س عليتتریم برختتي مخالفتهتتا

ساختار بر ارتش در ایران تفوق داشتت کته وجتوه

توانست نيروها ژاندارمر را در ستاختار ارتتش در

پيشامدرني آن را به خوبي نشتان متيداد .ایتن وجتوه

حال تاسيس ادیام کند .نهایتان پليس جنتوب منحتل و

پيشا مدرني به چنتدین دليتل عمتده بتود .اول اینکته

بخش اصلي و عمده سربازان و افسران آن مترخص و

برا خود ارتش و یتا

باقيمانده آنها در ارتش جدید در حال تاسيس جتذب

گارد سلطنتي مخصوص به خود داشتند .بترا نمونته

شدند .بدین سان تا سال  9366و بته سترعت فراینتد

مشيرالدوله آیاز شد ،اما این اقداما

شاهزادهها در هر یک از ایا

ایجاد ارتش مدرن متحدالشکل محقق شد .همين طور
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در نظام سربازگير ستنتي یعنتي بني ته کته در ستال

واجد اهميت بيشتر دیده ميشود .برا بررسي ایتن

 9146و به دستتور اميرکبيتر برقترار شتده بتود و بتر

تحول ساختار در ارتش ایران عصر دولتت ستاز ،

اساس آن نظام ستربازگير تنهتا محتدود بته منتاطق

جدول شماره  3تدارک دیده شد .این جتدول کته بتر

هتر منطقته بتود،

وضعيت ارتتش ایتران بتين ستالها  9366تتا 9326

تیييراتي داده شد .ایتن تیييتر در قتانون نظتام وويفته

متمرکز بود به خوبي رشد سریع و گسترده ارتتش در

اجبتتار مصتتوب ستتال  9365مجلتتس پتتنجم محقتتق

ایران را نمایان ميسازد( .)3بر اساس بررسيها ایتن

گردید .براساس این قتانون همته افتراد متذکر کشتور

جدول ،در حتالي کته شتمار نفترا

ارتتش در ستال

مووف بته انجتام ختدمت نظتام در ستن  29ستالگي

 9366تنها  22هزار نفر یعني شامل هشتت هتزار نفتر

شدند .بدین سان نوعي نظام سربازگير تدارک دیتده

قزاق ،هشت هزار ژاندارم و شتش هتزار نفتر نيترو

با ميزان ماليتا

روستایي و متناس

شد که بر خالف نظام ستربازگير گذشتته فراگيتر و

تفنگدار جنوب بود ،تا سال  9326تعداد نفترا

قاعده مند بود.

ارتش به بيش از  913هتزار نفتر رسيد(ستينایي:9315
در جا خود گسترده و قابتل

گرچه این تحو

توجه بودند ،اما در ميان آنها یک تحتول ،یعنتي رشتد
قابل توجه نفرا

ارتتش در دهته هتا اوليته دولتت

ساز در ایران مشهودتر و برا مطالعه تطبيقي مقالته

 .)391حتي برخي از مطالعا

ایتن

بترآورد کترده انتد کته

ارتش در سال  9326قادر بود تا  566هزار نفر نيترو
نطتتامي را در ایتتران بستتيج کنتتد(فوران،339 :9331 ،
.) Banani,1961: 57

جدول  -3افزایش نفرات ارتش ایران بین زالهای  1311تا 1321
سال

9366

9369

9362

9363

9365

9364

9390

9326

نفرا

22666

36666

59666

51366

59093

33366

923666

913103

منبع :برا سالها  9369تا  (9364کرونين) 265 :9333 ،برا سال ( 9366آبراهاميان) 936 :9316 ،برا سال 9390و (9326
قدیمي 993 :9320،بيگلرپور ،عليقلي ،سعيد نفيسي و جهانگير قائم مقامي 953 :9354و آور  291 :9301به نقل ازسينایي.) 391 :9315

بر اساس آمار جدول با  ،نفرا

ارتتش در ایتران

وارداتي همانند پروس و حتي روسيه نزدیک تر بود.

در فاصله زماني سالها  9366تا  9326یعني تنهتا در
بيست سال بيش از  1برابر شده بود .بر این اساس ،در

دولاات وارداتااید رشااد زااری ارتااش و تکااوین

سالها مزبور ستاليانه بته طتور متوستط بتيش از 56

رژیم اقتدارگرای نظامی در ایران

ارتش در ایران افزوده شد .این

تا اینجا بررسي مقایستها مقالته چنتدین نکتته را

درصد بر شمار نفرا

رشد ارتش در ایران چنانکه در ادامه خواهيم دیتد تتا

روشن ساخت .او ن مقاله مشخص ساخت کته گرچته

حتتد قابتتل قبتتولي بتتيش از رشتتد نفتترا

ارتتتش در

رشد ارتش در عصر دولت ساز چه در دولتتهتا

دولت ها درون زا اروپایي همانند انگلستتان و بته

وارداتي و چه در دولت هتا درون زا اروپتایي قابتل

ویژه فرانسه بود و به این معنا به خصلت دولتتهتا

توجه بوده است ،اما این رشد یکدست نبتوده استت.

دولت وارداتي و پيدایش رژیم اقتدارگرا نظامي در ایران (یک مطالعه تطبيقي) 53 /

چنانکه بررسي ها تطبيقي رشد ارتش در ميان چهتار

شده است .به این معنا چنانکه متیير زمان را در بحث

کشور اروپایي انگلستتان ،فرانسته ،پتروس و روستيه

بگنجانيم ،مشخص ميشتود سترعت رشتد ارتتش در

نشان داد که رشد ارتش در دولتها وارداتي روسيه

ایران به مرات

تندتر از سرعت رشد ارتشها مزبور

و پتروس بتيش از رشتد ارتتش در دولتتهتا یيتر

بوده است .بدین سان رشتد تتدریجي در برابتر رشتد

وارداتتتي انگلستتتان و فرانستته بتتوده استتت .بتته طتتور

شتابان وجه تمایز ارتش ایران با ارتش ها انگلستتان

مشخصتر در حالي که ارتش در فرانسته و انگلستتان

و فرانسه بوده است .همتين طتور بته نظتر متيرستد

به عنوان دولتها درون زا طي  366سال به ترتيت

موضوع مقایسه سرعت رشد ارتش ایران با ارتشها

کمي بيش از  3و  96برابر گردید ،ارتش در روستيه و

اروپایي را مي توان از طریق مقایسه داده ها جدول 2

پروس به عنوان دولتها وارداتي در فاصله  266تتا

با جدول  3نيز نشان داد .از آنجاکه در جدول شتماره

 25و  56برابر شدند .بتدین ستان

 2سرعت رشد ارتش ها اروپایي در برشها زماني

مي توان استد ل کرد که در ميان موارد بررستي شتده

کوتاهتر آمده است بالتبع محدودیت مورد اشتاره در

در اروپا ،رشد ارتش در دولتها وارداتي به مراتت

مورد قلمرو زماني در این جا کمتر محسوس است.

 246سال به ترتي

بيش از دولتها درون زا بوده است ،به صورتي کته

در این جا بررسي ها جتدول  2و  3بترا ایتن

رشتد ارتتش در ایتن دو را متيتتوان رشتد

عمتدها استت .چنانکته

به ترتي

بحث مقاله حتاو مطالت

شتابان در برابر رشد تدریجي توصتيف کترد .ثانيتان بتا

جدول  2نشان ميدهد سریع ترین دوره رشتد ارتتش

توجه به اینکه ایران یکي از دولتها وارداتتي دیتده

برا پروس در فاصله زمتاني تقریبتان  266ستاله یتک

شد انتظار اوليه این بود که روند رشد ارتش در ایتران

رشد  0برابر در مقطع زماني  96ساله و سریع تترین

با الگو دولتها وارداتي اروپا تا الگو دولتها

دوره رشد برا ارتشهتا انگلستتان و فرانسته طتي

بيشتر داشته باشتد .بترا

رشتد  0و 3

یير وارداتي اروپا تناس

همين مد

تقریبان  266ساله بته ترتيت

انجام ایتن مهتم ،جتدول شتماره  3بترا نشتان دادن

برابر در مقطع زماني  23ستاله بتوده استت .همتين

چگونگي رشد ارتش ایران تدارک دیده شد تا امکتان

طور بر اساس دادهها جدول شماره  3مشخص شتد

مقایسه در مورد ایران نيز فتراهم گتردد .ایتن جتدول

که ارتش ایران طي یک دوره  26ساله رشد  1برابتر

نشان داد که ارتش در ایران طي بيستت ستال  1برابتر

را تجربه نموده است .بدین ستان و در مقتام مقایسته،

شده بود .گرچه مقایسه یک قلمرو زماني بيست ستاله

رشد  1برابر ارتش در ایتران در دوره بيستت ستاله

ایران با قلمرو زماني سيصد ستاله اروپتا نتوعي عتدم

نشان مي دهد که او ن این رشتد بتيش از رشتد  0و 3

زماني را نشان مي دهد ،اما این وضعيت در هر

برابر ارتش ها انگلستان و فرانسه حتتي در ستریع

حال متضمن یک شما کلي از نحو رشتد ارتتش در

ترین دوره رشد آنها بين سالها  9034تا  9136بتوده

ایران نسبت به دولتها درون زا اروپایي است .ایتن

است .ثانيان این رشد بيشتر برا ارتش ایتران حتتي در

شما کلي مشخص مي سازد در حالي که طي سيصد

دوره زماني تقریبان کوتاهتر یعنتي  26ستال در برابتر

 96و 3

 23سال محقق شده است .نهایتتان اینکته ستریع تترین

برابر شده اند ،ارتش ایران تنها طي بيست سال  1برابر

دوره رشد متورد اشتاره بترا ارتتش در انگلستتان و

تناس

سال ارتشها انگلستان و فرانسه بته ترتيت
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شده است که ایتن دو کشتور

دولت ها پيراموني یعني دولت ساز متاخر مربتوط

فرانسه در زماني حاد

برخالف ایران ،درگير جنگ ها ختارجي بتوده انتد.

مي شود .در این جا استد ل ایتن استت کته وارداتتي

چنانکه سریع تترین دوره رشتد متورد بررستي بترا

بودن دولت در ایران مانند دیگر دولتهتا پيرامتوني

ارتش ها انگلستان و فرانسته بتين ستالها  9311تتا

با دولت ساز متاخر همتراه شتده استت .از آنجاکته

 ،9192یعني دوره جنگها ناپلئوني بوده است؛ یعنتي

دولت ساز ها متتاخر بته طتور کلتي و بته شتکل

جنگهتتایي کتته بتتين ستتالها  9163تتتا  9194بتتين

خاص در ایران بتا تتاخير چنتدین صتد ستاله فراینتد

دولت هتا اروپتایي و از جملته فرانسته و انگلستتان

دولت ساز خود را آیاز کردند ،بالتبع بترا جبتران

درگرفته بود( .)3بدین سان و حتي در مقام مقایسه بتا

زمان ازدست رفته ،استراتژ دولت ستاز شتتابان را

سریع ترین دوره رشد برا ارتتش هتا انگلستتان و

در پيش گرفتند .همين استراتژ باعث شد تا به زعتم

فرانسته ،رشتتد ستتریع تتتر در محتتدوده زمتتاني تقریبتان

تام سون برخالف اروپا که انحصار ،تمرکز و انباشتت
به صور

تدریجي اتفاق افتتاد در کشتورها

کوتاهتر را باید وجه تمایز ارتش ایران از ارتتشهتا

قدر

انگلستان و فرانسه دانست؛ یعني وضعيتي که باردیگر

جهتتان ستتوم ایتتن وضتتعيت رونتتد معکوستتي را طتتي

رشد شتابان ارتش در ایران را از این جهت نيز متورد

نماید( .)Thompson,1989: 227-54به همتين دليتل،

تاکيد قرار مي دهد .بنابراین یافتهها ایتن دو جتدول

استد ل شده است عکس فرایند شکل گيتر دولتت

رو هم رفته مشخص متي ستازد کته سترعت رشتد

مدرن در اروپا یربي که چهار تا هفت قرن به طتول

ارتش در پروس و تا حد ایران به عنوان دولتهتا

کشيد ،دولت ها مدرن در کشورها در حال توسعه

وارداتي بيشتر از رشد ارتشها انگلستتان و فرانسته

با سرعت بسيار بيشتر

به عنوان دولت ها درون زا بوده استت .بنتابراین در

 .): 31به طور مشخص تر در ایران نيز با توجه باینکه

مقام مقایسه با دولت ها درون زا متورد بررستي ،بته

وارداتي بودن دولت با تاخير در فرایند دولتت ستاز

نظر ميرسد که وارداتي بودن دولت چه در پتروس و

همراه بود ،این تاخير جبتران زمتان از دستت رفتته و

چه در ایران تا حد با رشد شتابان و سریع تر ارتش

جرم رشد شتابان دولت را دیکتته کترد .امتا همتين

همراه بوده است.

شکل گرفتندAyoob, 1995 (.

دولت ساز شتتابان در مرحلته بعتد تتاثيراتي را بتر

مباحث توصيفي با مقدمه ا برا پترداختن بته

ارتش درگير در فرایند دولت ساز به همراه داشت و

این بحث تبييني گردید کته چترا و چگونته وارداتتي

باعث شد تا ارتش متدرن در ایتران نيتز همتين رشتد

بودن دولت ،باعتث رشتد شتتابان و بيشتتر ارتتش و

شتابان را دنبال نماید .این موضتوع دو علتت داشتت.

جرم اهميت با تر آن در فرایند دولت ستاز شتده

او ن ارتش در ایران اصلي ترین کارگزار دولت ستاز

است .حداقل تا آنجاکه به ایران مربوط متي شتود بته

بود .ثانيان ارتش همين طور یکي از اجزا این دولتت

نظر متي رستد وارداتتي بتودن دولتت الزامتاتي را بتر

ساز و دولت متدرن در حتال تکتوین نيتز در نطتر

ساختار ارتتش ایتران و بته شتکل ختاص

گرفته مي شد .به این معنا در این جا این رشد شتتابان

رشد شتابان آن بار کرده باشد .بخشي از کليد فهم این

دولت مدرن در ایران بود که باعث شد تتا کتارگزار و

به یکي از ویژگي ها کمابيش ماهو و کلي

همين طور یکي از اصتلي تترین اجتزا نهتاد ایتن

تحو
الزاما
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دولت یعني ارتش نيز همتين رشتد شتتابان را تجربته

اما موضوع دوم پيامتدهایي استت کته ایتن رشتد

نماید .اما وارداتي بودن دولت در ایران به یتک شتيوه

سریع ارتش ،برا دولتت متدرن وارداتتي بته همتراه

دیگر نيز با رشد شتابان ارتش مترتبط بتود .ازآنجاکته

داشته است .مرورادبيا

موجتود نشتان متيدهتد کته

این دولت وجوه وارداتي قابل توجهي داشت هماننتد

رشد سریع ارتش در عصتر دولتت ستاز برختي از

دولت ها مشابه خود در آفریقا و آستيا بتا بستترها

ویژگي ها سياسي این دولت را تعيين نمتوده استت.

سياسي و اجتماعي ایتران نتاهمخواني قابتل تتوجهي

ماالن تحليل برتتران بتدیع در متورد پتروس مشتخص

داشت و بنابراین ضرور بود تتا از بتا بتر ستاخت

نظامي تاسيس یافته

اجتماعي تحميتل متيشتد .همتين ضترور

ساخت دولت مزبور که بر قدر

تحميتل

بود ،نوعي دولت پليسي بتوده استت ( ;Badie,1983

کاربرد خشتونت و زور

 .)4( )115در این دولت پليسي ،عکس فرانسته زمتان

و جرم وجود یک ارتش بتزرگ را تقویتت نمتود و

لویي  95که ارتش از سو کارگزاران شاه نظار

مي

بدین ستان وارداتتي بتودن دولتت بتدین شتکل نيتز

شد ایتن ارتتش بتود کته بوروکراستي را کنتترل متي

خود را در رشد ستریع ارتتش ایتران نمایتان

کرد(بدیع )932 :9313 ،هيمن طور تحليل مایکل متان

ساخت .نشانه هایي از همين وضعيت را متي تتوان در

نشان مي دهد که به دليل بزرگي ارتش ،دولت پتروس

گونه وارداتي دولت در اروپا یعني پروس هر چند بته

واجتتد برختتي خصتتایل ميليتاریستتتي شتتده استتت

شيوههایي دیگر نيز یافت .دراین کشتور نيتز وارداتتي

( .)Mann,1986: 489در برخي از تحليلهتا جایگتاه

بودن دولت به شيوه ا دیگر بتر رشتد ارتتش متوثر

ارتش در پتروس تتا آنجتا برکشتيده شتده استت کته

افتاد .پروس با تاخير تقریبان یکصد ساله از انگلستان

استد ل متيشتود " ایتن پتروس نبتود کته ارتتش را

و فرانسه دولت ساز خود را شتروع کترد .بته نظتر

ساخت ،بلکه این ارتش بود کته از طریتق آن پتروس

مي رسد همين تاخير باعث شد تا دولت ساز ستریع

ساخته شد" ( .)Dorn,1963: 90نشانههایي از همتين

و از با در دستور کار پروس قرار گيرد که بتالتبع در

پيامد را ميتوان در دولت مدرن وارداتي در ایران نيتز

پارها از موارد مستلزم بته کتارگير اجبتار در ابعتاد

دید .تا آنجاکه به ایران مربوط متيشتود رشتد ستریع

گستتترده تتتر و ارتشتتي بزرگتتتر بتتود .از آن گذشتتته

ارتش بيش از هر چيز باعتث شتد تتا یکتي از اصتلي

انگلستان و فرانسه به عنوان دولتها مدرن نو پدید،

تتترین الزامتتا

دخالتتت گستتترده ارتتتش در سياستتت

مدام پروس را تهدید مي نمودند .گستره این تهدیدا

داخلي ایتران یعنتي ستاختار تشتکيالتي گستترده آن،

تا آنجا بود که بر استاس یتک تحليتل او ن بخشتي از

محقق گتردد .ارتتش بتا تکيته بتر همتين گستتردگي

دولت ساز از با  ،ضرور

تاثيرا

دليل تکوین ایتن دولتت ،تهدیتدا

نظتامي از ستو

دولتها تازه تاسيس مزبور دانسته شده استت .ثانيتان
همين تهدیدا

نظامي در جا خود هم رشتد ستریع

تشکيالتي خود موفتق گردیتد تتا از طریتق سترکوب
ایتتال

و عشتتایر و شتتورشهتتا مستتلح ،تمرکتتز و

انباشت قدر

را محقق سازد (کترونين 241 :9333،و

ارتش پروس ،هم نقش برجسته آن و هم ویژگيهتا

کد  ،)950 :9319 ،سرکوب شتورشهتا اجتمتاعي

نظامي دولت مزبور را دیکته مي نمودند (بدیع:9313 ،

شهر و روستایي را بر عهده گيرد و حتي در هيتا

.)954

کارگزار انباشت قدر

در دست شتاه ،نردبتان ترقتي
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سياسي او و حتي عامل نوساز از با

رژیم وتاهر

 )936امير ارجمند نيز از همين منظر ارتش را نيترو

گردد(آبراهاميان ،929 :9333،فوران .)332 :9331،این

موثر بترا داعيتههتا اقتدارگرایانته اولتين دولتت

نقش تا آنجاستت کته آپتتن بته شتيوها کته یتادآور

متتتتتدرن در ایتتتتتران دیتتتتتده استتتتتت (

توصيف بتا

دررن در متورد پتروس بتود استتد ل

مي کنتد ستایه ارتتش در تمتامي اقتداما

کوچتک و

بزرگ اولين دولت مدرن ایران به خوبي محسوس بود
( )Upton, 1968: 53-4امتا همتين اقتداما
ارتش که تا حد زیاد به واسطه تحتو
و به ویژه رشد سریع نفرا

گستترده
ستاختار

Amir

.)Arjomand,1998:215همين طور به زعم آبراهاميان
هر چند بورکراسي و دربار نيز از ارکان قدر

پهلو

اول دیده ميشدند ،امتا نهایتتان دولتت پهلتو قتدر
ختتتود را در اصتتتل بتتتر ارتتتتش استتتتوار ستتتاخته
بود(آبراهاميان 961 :9333 ،و  )925فوران نيتز ارتتش

آن عملتي شتده بتود در

را خاستگاه نهادین و کليد اولتين دولتت متدرن در

وهله بعد باعث شتد تتا محصتول ایتن فراینتد یعنتي

ایران دیده است(فوران .)336 :9331 ،به همتين دليتل

دولت مدرن در حال تکوین در ایران ،واجد برختي از

کرونين نهایتان تاکيتد متي کنتد گرچته پهلتو اول بته

خصلت ها رژیتم هتا اقتتدارگرا نظتامي گردیتد.

تدریج ،دیکتاتور نظتامي ختود را بته یتک استتبداد

چنانکه یک بررستي نشتان داده استت کته ارتتش در

دودماني تبدیل نمود ،اما رژیمي که پهلو اول بتر آن

دههها  9366و  9396به همان اندازه که یک نيرو

ریاست مي کرد ،قویتان دارا خاستتگاه نطتامي بتود و

نطامي بود به همان ميزان بعنوان یک نيترو سياستي

همواره بسيار از ویژگي ها مشخص سلطه نظتامي

نيز عمل کرده است ) .) Banani,1961:57یک تحليل

را از ختتود نشتتان متتيداد(کتترونين )563 :9333 ،ایتتن

دیگر مشخص ميسازد که فرمانتدهان ارتتش در اداره

نقش برجسته ارتش در ساختار سياسي ایتران کته تتا

یيتر

حد زیاد ریشه در ساختار تشکيالتي گسترده ارتتش

نطتتامي تفتتوق داشتند(بشتتيریه . )39 :9315 ،دیتتدگاه

را نهایتتان بته ایتن نتيجته

امور به ویژه در سطح استانها ،حتي بر مقامتا
مشابه را مي توان در نطریا
استد

داشت ،بسيار از مطالعتا

ميلس و نيز دید .بر اساس

رساند تا از دولت پهلو اول در ایران بعنوان استتبداد

او در زمان حضور او در ایتران 20 ،ایالتت

نطتتامي(فوران )336 :9331 ،یتتا دیکتتتاتور نظتتامي

کشور به وسيله حکام ایالتي اداره ميشدند کته ایلت
آنها از افسران عاليرتبه قشون بودنتد (ميلست و:2430 ،

( Banani,1961: 59وکرونين )36 :9333،نام برند.

فصلنامه دانش سياسي و بينالملل
سال دوم ،شماره دوم ،تابستان 9312
تاریخ وصول9319/60/2. :

تاریخ پذیرش9319/99/21 :

صص 33 - 45

شکل  -1الگوی فرایند انتقال تاثیرات دولت وارداتی به دولت اقتدارگرای نظامی

مشتتخص ستتاخت کتته رشتتد ارتتتش در برختتي از

نتیجه گیری
گرچه ارتش هتا متدرن اوليته درگيتر در فراینتد

دولت ها وارداتي اروپا مانند پتروس و در برختي از

ساختار گسترده و بته شتکل

دولتها آسيایي مانند ایتران تتا حتد قابتل تتوجهي

را تجربته کردنتد ،امتا ایتن

سریع تر از رشد ارتش در دولتتهتا یيتر وارداتتي

رشد در ميان دولتها وارداتتي و دولتتهتا یيتر

اروپا مانند انگلستان و فرانسه بوده است .بدین معنا تا

وارداتتي یکدستتت نبتتوده استتت .بررستتيهتتا مقالتته

آنجاکه به بررسيها مقاله مربوط ميشود رشد بيشتر

دولت ساز  ،تحو
خاص رشد سریع نفترا

* نویسنده مسؤول

abbashatami78@yahoo.com
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و سریع تر ارتش در دولتتهتا وارداتتي بخشتي از

تسمه نقاله ارتش به ساخت سياسي در حتال تکتوین

خصتتلت عمتتومي ایتتن دولتتتهتتا در عصتتر دولتتت

منتقل شد و خصلتها ميليتاریستي ایتن ستاخت را

ساز ها اوليه بتوده استت .در ایتن ميتان بته طتور

شکل بخشيد .بنابراین در فراینتد دولتت ستاز هتا

خاص مشخص گردید که علت رشتد ستریع نفترا

وارداتي هماننتد ایتران ،گتذرگاه رستيدن از خصتلت

ارتش در ایران در دوره دولت ساز بخشتي بته ایتن

وارداتي بودن دولت ،رشد سریع نفرا

دليل بوده است که دولت در حتال تاستيس در ایتران

کارکردها داخلي آن به برخي خصایل رژیتم اقتتدار

وجوه وارداتي قابل توجهي داشتته استت .از آنجاکته

گرا نظامي ،گذرگاهي متصل به هم بتوده استت .در

این دولت وارداتتي بتود او ن فراینتد تحميتل از بتا ،

سطحي کلي تر ،گذرگاه مزبور در ایتران از یتک ستو

وجود زور و جرم یتک ارتتش بتزرگ را ضترور

تاکيد مي کند که تا چه اندازه نوع دولت ساز در این

بخشيد .ثانيان دولت ستاز متتاخر برآمتده از وارداتتي

جا وارداتي بودن دولت مدرن در حال تکتوین بعتدها

بودن دولتت ،جبتران زمتان از دستت رفتته و جترم

بر شکل و ساختار دولتت مزبتور متوثر عمتل نمتوده

دولت ساز شتابان را ایجاب کرد .ثالاتان ایتن دولتت

است .از سویي دیگر مشخص مي سازد که برا فهتم

ساز شتابان ،شتاب در تکوین و گسترش ارتش هتم

مختصتتا

نظتتامهتتا سياستتي ،عتتالوه بتتر توجتته بتته

به عنوان یکي از ارکان و هم به عنوان یکتي از اصتلي

متیيرهایي مانند نوع مشروعيت ،نوع نظام حزبي ،نوع

ترین کارگزار این دولت ساز را ایجاب نمود .بتدین

پایگاه اجتمتاعي ،توجته بته نتوع دولتت ستاز نيتز

وارداتي بودن دولت اینگونه بتر ستاختار

ضرور به نظر ميرسد .همين طور از آنجاکه دولتت

ارتتش بتتار شتتد و بتته شتکل ختتاص موجتتد رشتتد و

مدرن اساست نا ختود بته عنتوان یکتي از عناصتر و یتا

آن و نقتتش گستتترده آن در

کارگزار تجدد ،به ساخت سياستي و اجتمتاعي ستنتي

سياسي و اجتمتاعي ایتران گردیتد .امتا همتين

دولتت

سان الزاما

گستتترش ستتریع نفتترا
حيا

ارتش و بالتبع

ایران پيوند زده شد بالتبع در این جا مشکال

وضعيت در مرحله بعتد پيامتدهایي را بترا شتکل و

وارداتي را باید یکي از اجزا مشتکل بزرگتتر یعنتي

ساختار دولت مدرن در حال تکوین در ایران به همراه

تقابل سنت و تجدد در ایران نيتز دیتد .ایتن موضتوع

داشت و به شکل خاص باعث گردید تتا ایتن دولتت

مشخص مي سازد تا چه اندازه شکاف سنت و تجتدد

واجد برخي خصایل رژیتم هتا اقتتدارگرا نظتامي

در ایران وجوه و تاثيرا

گستترده ا از ختود برجتا

گردد .به عبارتي دیگر ،در ایتن جتا ایتن وارداتتي یتا

گذاشته است .نهایتان اینکته دولتت وارداتتي مشتخص

متاخر بودن دولت ساز بود که تا حد زیتاد رشتد

ساخت که شکل و ماهيت یک نظام سياسي را ممکتن

سریع ارتش در فرایند دولتت ستاز ایتران را تعيتين

است نه فقط کارگزاران بلکه الزاما

ساختار نهفتته

نمود .این وضعيت در مرحله بعتد بتر وزن ارتتش در

در نظریه "راه فراوابسته" توضيح دهد .برا نمونه در

اجتماعي و سياسي افزود و نهایتان نشانههایي از

اینجتتا وارداتتتي بتتودن دولتتت بتته عنتتوان یتتک التتزام

این وضعيت را در برخي از خصلتها اقتدارگرایانه

ساختار مشخص ساخت تا چته ميتزان قتادر استت

نظامي دولت در حال تکتوین نمایتان ستاخت .بتدین

شکل و ساختار یک نظام سياسي را تعيتين و توضتيح

وارداتي بودن دولت از طریتق

تکتتوین برختتي از خصتتایص

حيا

سان در این جا الزاما

دهتتد .در ایتتن قالتت

دولت وارداتي و پيدایش رژیم اقتدارگرا نظامي در ایران (یک مطالعه تطبيقي) 43 /

رژیم ها اقتدارگرا نظتامي در دوره پهلتو اول در

دانمارک  ،در سال  9100با اطتریش و در ستال  9136بتا

ستتاختار وتتاهر

فرانسه در جنگ بود .اما رشد مزبور برا ارتش ایتران در

ميشود کته دولتت متدرن در حتال تاستيس ختود را

شتده استت کته ایتران نته درگيتر جنتگ

هيتتا

محصتتول و براینتتد الزامتتا

آبستن آن ميدید.

خارجي و نه در تدارک چنين جنگي بوده است.
 -4در این بخش از ترجمه انگليسي کتتاب بتدیع و بيترن
بوم استفاده شده است.

پینوشت
 -9در ادبيا

دوره ا حاد

دولت ساز برا توصيف این وضتعيت از

اصطالح ها متعدد استتفاده شتده استت .برختي بترا
توصيف این فرایند اصطالح دولت ملي ،دولتت مطلقته و
دولت مدرن را به کار برده اند و در بسيار از موارد ميتان
آنها تفاوتي ندیده اند .ماالن مایکل مان ميان دولت مطلقه و
دولتتتتت متتتتدرن زیتتتتاد تفتتتتاو

قائتتتتل نمتتتتي

شود( )Mann,1986:449-50وبر و توکویل را نيز ميتتوان
به شمار این نظریه پردازان اضافه کرد(به نقتل از بشتيریه،
 .)369 :9331برخي ماننتد تيلتي( )Tilly,1975و پاتریشتا
کرونياصتتتتتطالح دولتتتتتت ملتتتتتي را تتتتتترجيح داده
انتتد( . )Crone,1989جتتونز ( )Jones,1987نيتتز آنهتتا را
"دولت-ملت" ناميده استت .در ایتن مقالته هماننتد وبتر،

مناب
 -1آبراهاميان ،یرواند )9316( .تاریخ متدرن ایتران،
ترجمه محمد ابراهيم فتاحي ،تهران :نشر ني.

 -2آبراهاميتتان ،یروانتتد )9333( .ایتتران بتتين دو
انقالب ،ترجمه فيروزمند و دیگران ،تهران :نشر
ني.
 -3آور  ،پيتر )9301( .تاریخ معاصر ایران،ترجمته
محمتتد رفيعتتي مهتتر ابتتد  ،تهتتران :انتشتتارا
عطایي.

 -5بدیع ،برتران و پي یر بيرن بتوم )9313( .جامعه

دوتوکویل و مان ،دولت مدرن ،ملي و مطلقه به یتک معنتا

شنازی دولت ،ترجمه احمد نقي

به کار رفته است.

نشر قومس.

 -2وضعيت ارتش در روسيه صرفان به دليل تقویت دیدگاه
متتورد اشتتاره در مقالتته یعنتتي رشتتد ستتریع تتتر ارتتتش در
دولتها وارداتي آورده شده است.
 -3در این مقاله به تاسي از آبراهاميان تنهتا دوره محتدود
بيست ساله  9366تا  9326عصر دولت ساز در ایران در
نطر گرفته شده است با این وجود در معنا وستيع کلمته
این عصر تا حد به دوره پهلتو دوم نيتز قابتل تستر
است.

زاده ،تهران:

 -4بشيریه ،حسين )9331( .جامعه شناسي سياسي:
نقش نيروهتا اجتمتاعي در زنتدگي سياستي،
تهران :نشر ني.
 -0بيگلرپور ،عليقلي ،سعيد نفيسي و جهانگير قائم
مقتامي )9354( .تاااریا ارتااش نااوین ایااران،
تهران :ستاد بزرگ ارتشتاران.

 -3خليلتتيختتو ،محمتتد رضتتا )9333( .توزااعه و

 -5همين وضعيت در مورد پتروس هتم وجتود داشتت.

نوزا ی ارتاش در دروه رضاا شااهد تهتران:

چنانکه این کشور نيتز درستریع تترین دوره رشتد ارتتش

انتشتتارا

جهتتاد دانشتتگاهي دانشتتگاه شتتهيد

خود ،در جنگ ها متعدد شترکت داشتته استت یتا در

بهشتي.

حال آماده شدن برا جنگ بوده است .به طتور مشتخص
تر در دو دهه 9106و 9136ارتش پروس در سال  9105با
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