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 چکیده

سياست عشایري در آستانۀ ظهور سلطنت پهلوي از مسأله اي ترس آور به ایل هراسي نزد روشنفکران عصر پهلوي ودر  

نهایت به ایل ستيزي مبدل شد. به طوري که در اندیشۀ رضا خان هرنوع کوشش خود مختارانه ایالت به خودسري تعبير  

زي دولت برچهار پایه )سر کوبي،خلع سالح، سلب قدرت از مي شد. لذا چاره اندیشي براي آن در اولویت برنامۀ نوسا

سران ایالت و اسکان(بنيان گرفت. ورضا شاه در صدد برآمد با مواجهۀ مستقيم با ایالت، خود را از شّر سایه سنگين آن 

عشایري   ترس برهاند.وي به پشتوانۀمباني نظري نوسازي سعي درطرد، مطيع ومدرن ساختن ایالت به بهاي استحاله جامعۀ

در بدنۀ ملي اقدام نمود، که تعارضات جدیدي در پي داشت.یافته هاي این پژوهش بر اساس روش تحليل محتوا نشان مي  

دهد که حمایت نخبگان، به ویژه مطبوعات فضاي ذهني رضا خان را؛ با اهدافي نظير ایجاد حکومت مرکزي، امنيت وهموار  

ومي وحاکميت شبانکاره اي در تعارض بود، در نظر وعمل مهياي سرکوب  نمودن زمينه حکومت هاي آتي که با تکثر ق

 ایالت نماید. که نتایج کوتاه، ميان وبلندمدتي را برجامعۀ ایلياتي تحميل نمود، که این پژوهش بدان مي پردازد. 
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 مقدمه:  

ناکار آمدي حکومت قاجار وگسست جریان نوسازي ایران ازطریق دولت مطلقه مدرن وانجام اصالحات از    یان مسأله:ب

م سبب شد که دولت پهلوي اول از تقارن مثبت شرایط داخلي و  1919باال وعواقب ویرانگر جنگ جهاني اول و قرارداد  

زیرا جامعۀ   .یابي با مسألۀ ایالت روبه رو شد  خارجي به سود تشکيل یک دولت متمرکز بهره ببرد، که درسپيده دم قدرت

امني را فراهم نموده ونيز هویت متکثر جامعه ایلي، نظم گریزي،   نا  با خودسري هاي دامنه دار موجبات  عشایري ایران 

اقتصاد   بر  مبتني  توليد  آن،کوچ روي،  از  بود.گذشته  نوسازي  با  درتعارض  آنان  پوشش  ،گویش و  حاکميت شدید عرف 

ه اي با اهداف دولتي که در صدد استقرار یک سازمان اداري نوین، وگسترش شهر نشيني وتوسعۀ خطوط جاده اي  شبانکار

در تعارض جّدي قرار گرفت.ایالت به دليل افراط در غارت گري ودستيابي به مقادیر زیادي سالح، سرپيچي از اوامر دولتي 

پرداخت ماليات، تشدید ستيزه هاي ایلي و به اتهام خيانت وفساد    وعدم تأمين سربازان مورد نياز حکومت و وقفه وگاه عدم

ناشي از روابط با بيگانگان وایجاد شرارت و ناامني به مسأله اي براي رضا خان تبدیل شده بود. لذا چاره جویي براي آن 

اسکان قرار گرفت  درالویت ودستور کار دولت نوین قرار گرفت.سياست عشایري بر پایه سرکوبي،خلع سالح،سلب قدرت و

که با حمایت مطبوعات، صاحب منصبان نظامي و سياسي؛ براي فرهنگ سازي وفرهنگ زدایي به اجرا در آمد.نبود منابع  

پژوهشي مستقلي در بارۀ سياست عشایري پهلوي اول از ضرورت هاي اساسي در انجام این نوشتار به شمار مي رود که تا 

ه بي مهري پژوهشگران قرارگرفته است.این مقاله به مباني نظري رضا شاه نسبت به کنون این موضوع مورد کم توجهي وگا

ایالت ونتایج سرکوبي آن ها ونسبت هاي روا ونارواي او به آن ها با استناد به مطبوعات، کتب تاریخي، وتحقيقات پرداخته 

ر ابعاد مختلف عاید رضا شاه و جامعۀ  ومخاطب را با دید یک سرباز نسبت به هم وطنانش ونتایجي که از سرکوب ایالت د

ایالتي مي گردد؛ تشریح، ارزیابي وآگاهي مي بخشد که در دیگر منابع موجود نبوده وجسته وگریخته بدان پرداخته شده که  

ش را پوشش مي دهد. اکثریت  1320-  1304از انسجام و استقالل تئوریک برخوردار نيستند.محدودۀ زماني این مقاله از  

غير از روزنامۀ حبل المتين به نابودي ایالت وعشایر با قوۀ باروت تأکيد کرده و راه هاي برخورد غير مستقيم وصلح    منابع به

 آميز را به محاق تاریخ سپرده اند.

با توجه به مسأله تحقيق، این نوشته در پي پاسخ به این پرسش است که مطبوعات داخلي عصر رضاشاه،    سئوال تحقیق: 

جال نظامي در مقام نظر و عمل چه مواضعي، تمهيدات وتدابيري، و در راستاي چه اهدافي )ملي، شخصي( روشنفکران ور

 براي سرکوب ایالت وعشایر اندیشيدندوچه پيامدهایي در بر داشت؟

:اکثریت مطبوعات این دوره با اتخاذ مواضع مشترک درسياست عشایري تالش کرده باکمک روشنفکران فرضیه تحقیق

وفرامين رضا شاه امکان تحقق این معضل را فراهم سازند.فقرات اساسي بنياد فرضيه بر چهار پایۀ نهاد سلطنت،    ،نظاميان

مجلس شوراي ملي،هيأت وزرا ونظاميان ومطبوعات مستقر بوده،که این سياست را تدوین وتبيين نمودند،ولي به دليل ماهيت 

لطنت، سه نهاد دیگر را تحت شعاع تصميمات خود قرار داد و هر  خودکامۀ شاه، در عمل در سياستگذاري عشایري نهاد س

 چهار نهاد به ضرورت تحت تأثير گرایش هاي نوسازي قرار گرفتند.
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: بر اساس تحليل محتواي گفتار با تکيه بر روزنامه هاي پر خواننده ومقاالت مرتبط با موضوع بوده و بر روش تحقیق

لکرد  علل وچگونگي سرکوبي ایالت  تدابير و تمهيدات به کار گرفته شده و عمپایه این روش تالش شده تا ضمن توصيف  

 هر یک از آن ها ودر نهایت پيامدهاي این سياست مورد بررسي قرار گيرد. 

 پیشینۀ پژوهش:

شالودۀ پژوهش حاضر برمنابعي استوار است که با معرفي به اعتبار تاریخي آن ها پرداخته مي شود.مجموعۀ مذاکرات   

وبات مجلس ونمایندگان که مطيع عصر رضاشاه به روایت متواتر نخ نما شده است. یادداشت هاي سپهبدان احمدي  ومص

امنيت وسرکوبي اشراروایجاد دولت   در عمليات لرستان ، رزم آرا وآق اولي که یکسره برنامه هاي رضا شاه را درایجاد 

ا اند وحرکات  دانسته  را غرورآفرین وقابل ستایش  اند:  متمرکز،  اند؛وخود سه دسته  نموده  تلقي  را مخالف دولت  یالت 

خاطرات رؤساي ایالت، نظاميان داخلي و خارجي،دولتي ها وغير دولتي ها.مثل خاطرات سرداراسعدکه به مواضع سران  

بيابان  ایالت درمقابل موج نوسازي وساختارایلي پرداخته وسفرنامۀ خوزستان که بارها ایالت را»راهزن«،»فضول«،»وحشي«،»

پيما«،»متجاوز«،»که به»اسلوب زشت ونامطبوعي«زندگي مي کنند،معرفي ونقش رضا خان را در غلبه بر خزعل بزرگنمایي  

کرده است.ازميان خاطرات نظامي»خاطرات نخستين سپهبد اميراحمدي«حاوي اطالعات با ارزشي در مورد سياست عشایري  

رتبدیل شد، مي توان تلقي بلند پایگان ارتش نوین پهلوي، زمان ونحوۀ است.که به نمادي از خشونت دولتي عليه ایالت لُ

سرکوبي، خلع سالح وسلب قدرت از سران ایالت، سودجویي مقامات ، سنگدلي وبي رحمي نظاميان را دریافت.خاطرات  

ارزشي    رزم آرا در چگونگي تشکيل ارتش مدرن ویک شاهد عيني و مسئوليت دار در اجراي سياست عشایري منبع با

اطالعات    'Under Five Shahs'است.ودو اثر حسن ارفع با نام )ُکردها یک بررسي تاریخي وسياسي و اثر ترجمه نشدۀ  

آميز ارزیابي کرده واز   با ارزشي در تقابل ارتش با ایالت دارا بوده ومساعي ارتش در قبال ایالت را ضروري وموفقيت 

اشاه را فرماندۀ نظامي متعصبي دانسته که بدون دخالت تصميمات قاطعانۀ او  دریچۀ دولت مطلقۀ مدرن بدان نگریسته ورض

امور ایران وعشایر ره به جایي نمي برد. »گلگون کفنان« یکرنگيان از تعامالت ارتش نوین با عشایر سخن گفته واز منابع  

با هدف گرچه  هدایت  است.»خاطرات وخطرات«  دورۀ  این  محققين  متواتر  وارجاع  وثوق  وتبيين سياست    مورد  تدوین 

عشایري نگاشته نشده ولي در روشن سازي بستري که در آن سياست عشایري اجرا شد مفيد مي باشد.»زندگي طوفاني« 

تقي زاده زماني که وزیر ماليه بوده با مصادره امالک سران ایالت رابطۀ تنگا تنگي داشته وداراي اطالعات گسترده اي در  

دگاني من« از مستوفي در روشن ساختن ابعاد اجتماعي سياست عشایري و همراهي روشنفکران این زمينه مي باشد.»شرح زن

با این برنامه، خلق و خو، موقعيت ایالت در استانداري آذربایجان حائز اهميت است.»خاطرات من یا تاریخ صد سالۀ ایران« 

عشایري بوده برخي از زوایاي تاریک  ازاعظام که مجري سياست اسکان ومدعي دور بودن از سود جویي هاي سياست  

سياست اسکان ونهاد هاي مجري را روشن مي نماید.»خاطرات اردالن حاکم لُرستان که مدتي اسير لُرها بود و فرصت نمود  

از نزدیک با کساني که از دید او »دشمن«،»شرور«و»مرکز گریز«بودند آشنا شده ودر مقام حاکم در برخورد با عشایر از خود  

ف بيشتري نشان دهد.»پنجاه وسه نفر«اثر بزرگ علوي که انيس سران زنداني ایالت بوده براي شرح احوال و سلب  انعطا

قدرت از سران عشایر سودمند است.»خاطرات سليمان بهبودي« محرم اسرار رضاشاه در قسمت جایگاه رضا شاه در فرآیند  

رد.بلوشر سفير آلمان در ایران موشکافانه به تحليل رفتار  سياستگذاري براي ایالت با فحواي این پژوهش هم پوشاني دا
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وشخصيت دولتمردان اواسط پهلوي اول پرداخته وگاه تصویري متفاوت از منابع داخلي ارائه کرده که از ارزش تاریخي  

 قابل اعتنایي برخوردار است. 

به سر ویراستاري  ""Iran political diaries 1881-1956از آثاري که به طور گسترده در این مقاله استفاده شده با نام  

با محتواي این پژوهش انطباق دارد.وگزارش هاي متنوع وگسترده آن نقایص اطالعات سانسورشده در    Burret"4"دکتر  

مطبوعات راجبران مي نماید.روزنامۀ اطالعات که با جانبداري و اغراق گویي دربارۀ برنامه هاي دولت مدرن همراه و، ایالت 

زاحمان واشراري دانسته که در سياست دولت کارشکني مي کرده اند.حبل المتين به خاطر دوري از ایران وآزادي اندیشه،  را م

انتقال اجباري ایالت را فاجعۀ آميز توصيف وهدف آن را دادن زمين به ایالت براي کشاورزي وپناهندگي ایالت را با فشار  

افرادي فاسد وعامل انگليس معرفي مي کند.از قسمت هاي با اهميت تحقيقات،   مورد نقد قرارداده ومخالفان این سياست را 

احتسابيان درمجلۀ قشون در جهت اوضاع اقتصادي عشایر اخالل گراستفاده شده است.نشریه ناهيد خوش باورانه افعال 

فق دولت با ایالت دولتمردان سياست عشایري را نيک ستایش مي کند.نشریه چپ گراي ستارۀ سرخ برخالف نشریات موا

همدلي نموده ودولت را سرزنش کرده که اگر دولت ملي است ایالت را در مبارزه با خوانين یاري برساند.روزنامۀ نيمه  

رسمي ایران به تخطئۀ واقعيت هاي مربوط به سياست عشایري پرداخته است. نفيسي در تاریخ شهریاري ضمن لجن مالي  

 پرداخته که قابل تأمل است.  قاجارها به نتایج مثبت این سياست 

 تعاریف:

(. وزماني به:» اجتماع مردمي که معاش خویش را از راه 385:  1378»ایل«گاهي در مفهوم مطيع، ورام )جویني،  .ایل:1

(.اصطخري  228:  1347پرورش چارپایان به دست مي آورند و ناگزیردر حال بيابانگردي اند« به کار رفته است )ابن خلدون،

(.ابن بلخي اظهار مي دارد که:»چند جایگاه در فارس به »زم« شهرت  96:  1347ه نام »رموم«نام مي برد. )اصطخري،از ایالت ب

:  1363دارند ومراد از زم قبيله باشد هر زم را رئيسي باشد که خراج وداد وستد وراهنمایي زم ها به عهدۀ اوست«)ابن بلخي،

168.) 

تعمال آن را از زمان استيالي مغول ومعني آن راطایفه دانسته اند. وامروزه  نظاميان رضا شاهي:کلمۀ ایل را ترکي واس 

جماعتي اندکه در چادر زندگي کرده مسکن دائمي ندارند ودر تابستان وزمستان به یيالق وقشالق مي روند، عمدۀ دارایي 

قي مانده،عادات مخصوص به  آن ها اغنام واحشام است که با خود کوچ مي دهند، وزندگاني آن ها به حالت وحشيگري با 

(.ودر کل ایل به سازمان اجتماعي، سياسي، اداري واقتصادي جماعت خویشاوندي گفته 55: 1311خودشان را دارند)کيهان،

(. دهخدا و معين نيز ایل را مترادف با  74:  1379شده،که از نظر معيشت بر دامداري وگاه کشاورزي استوار است)شعباني،

را عبارت از قبيلۀ، خویشان، تبار وکسان دانسته اند.ولي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي وسياسي ایل    عشيره معني نموده وآن

 سازمان یافته تر از عشيره است. 

مراد از نوسازي مجموعه اقدامات انجام شده در اروپاي غربي پس از ظهور رنسانس  :modernization.نوسازی=2

هاي زندگي اجتماعي به تاسيس تمدن جدید منجر شد. توليد دستي و معيشتي در  است که با ایجاد تغيير در تمامي عرصه  

 
4 .) Burret .) 
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و  اقتصاد به توليد ماشيني و انبوه ،سياست خودکامه به حکومت قانون ،اجتماع چادر نشيني و روستا نشيني به شهر نشيني  

انجام در فرهنگ، بي سوادي  با حذف امتيازات مختلف اجتماعي و اشرافي،حقوق اجتماعي یکسان و تحرک اجتماعي و سر  

به سواد آموزي عمومي،انتشار علوم جدید و رفتار غایت گرانه به رفتار منفعت اندیشانه دنيوي تبدیل یافتند. تمدن جدید با  

انتشار به ماوراي اروپا با غلبه بر تمدن هاي قدیم، تمامي جوامع و کشورها را در معرض نوسازي اجباري قرار داد. وبه  

 (. 29: 1391هایي بشر از جهل وتاریکي وگسست از سنت یا نفي آن «است )موثقي،عبارتي» ر

 دیدگاه و سیاست رضا شاه دربارۀ ایالت وعشایر 

رضاشاه عالوه بر جایگاهي که قانون اساسي براي مشارکت در تصميم گيري ها به او داده بود، فراتر از جایگاهش در 

شّدت مداخله مي کرد.براي ورود به بحث اصلي ضروري است نگاهي به جایگاه    همۀ اموراز جمله ایالت با  فرامين خود به 

 (.تقي زاده وي را»بي مالحظه« 1379:76او نزد معاصرانش بيفکنيم.بهار وي را با طعن به صفت »دیکتاتورما«یاد کرده)بهار،

(BuRRET,1997:718)   و»ناشکيبا«خوانده وانگليسي ها در همين زمان اورا»دیکتاتور نظامي ایران« خواندندکه برنمایندگان

(اعمال نظر مي کرد.مستوفي اورا»باهوش، متنفر از بيگانگان، طماع  284:  1368مجلس به صورت»غير قانوني« )تقي زاده،

معرف خزعل  شيخ  با  مقابله  در  ویژه  به  شناس  وموقع  و«عملگرا  کند)مستوفي،وحریص  مي  دفتري  323:  1371ي  (.متين 

(.حبل المتين»آبادگري«او را مي 118:  1381برخصيصۀ»سوءظن افراطي رضاشاه به همه کس وهمه چيز«تأکيد دارد.)صدر،

المتين، نمود)ناهيد،28:  1309ستاید)حبل  امور«توصيف  همۀ  در  وناظر  را»حاضر  وي  ناهيد  از 1:  1307(.  آلمان  (.سفير 

د کرده:» از این که هنوز در کشورش قافلۀ شتروکاروانسرا وجود دارد غرق شرمساري شده ودستور داده که  نوخواهي او یا

(.شهرستاني:»وي را باکفایت، مداخله گر والقا گر ترس ونخوت ونسبت  204:  1363از این چيزها عکس برداري نکنند)بلوشر،

لي عملکردش را درقبال ایالت به سکوت برگزار مي  (.و 384:  1388به وزیرانش، طماع و وحشي مي نویسد )شهرستاني،

کند.باتوجه به تصاویر فوق بدیهي است که چنين شخصيتي عقاید خودرا به مردم روزگارش تحميل نکرده باشد.به همين  

وچون   است  ضروري  ساخت،امري  مي  فراهم  را  تصميماتش  پشتوانۀ  که  ایالت  دربارۀ  او  هاي  دیدگاه  از  آگاهي  دليل 

مۀخوزستان هيچ اثرمکتوبي ازوي موجود نيست ناچار به خاطرات، ومطبوعات متوسل مي شویم.برخي از جراید  غيرازسفرنا

تجددگرا مانند ناهيد در ستایش وریشه کن نمودن ملوک الطوایفي قلم فرسایي ها نموده اند.دیدگاه رضاشاه دربارۀ ایالت 

جمع  و  یالت، از همان سال هاي سردار سپهي آشکارشد.از اعمال او و عمالش باتشکيل ارتش ثابت ملي بدون حضور ا

چه فرج    .چنانشدند«مستحق سرکوبي  »به نام اطاعت ناپذیري ایالت بود که آن عناصرنافرمان    مسأله ايبندي رضا شاه از  

ب ایالت  رها یاد کرده  و سياست سرکو لُاعدام ایالت عرب، بختياري، بویراحمدي و    اهلل آق اولي با مباهات از خلع سالح،

دزد و راهزن و  »رضا شاه بدنه ایل را(.44: 1304)آق اولي،دانسته است.«کبير رضا شاه»از سوي خود را مورد رضایت فراوان

برابر دانسته است.از بيان    «وحشيگري»ودر تلگرافي به امير احمدي زندگي ایلياتي را با    «چپاولگر » ساي آنان را  ؤ و ر   «شرور

را عفو    تانخطاهای  از همين امروز تمام»برمال مي شود  ويرستان گوشه اي از دیدگاه  لُي الوار  ساؤ خطاب به ر   اوتهدید آميز  

را مجازات   همهاما بدانيد اگر یکي از شما خيال دزدي و راهزني نماید نه فقط او را معدوم بلکه امر خواهم داد    مي کنم

دهم وسایل آبادي و زندگي شماها را فراهم   دستورميد،نمایي  ت قشون در این صفحه خودتان مراقب  نظارتنمایند، باید بدون  

به عنوان عنصري بختياري  رضا خان از امير مجاهد  (.42:  1329«)مسعودي،و به کشاورزي و نگهداري حشم اشتغال پيدا کنيد
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زرگ  پيدا مي شد از خرده دزدي تا دزدي هاي ب  اوهر جا دزدي مي شد برگه اش در خانه  »شرور و دزد با این بيان که  

برهم زننده آسایش دیگران بودند و   «اشرار»ایالت    ي  سا ؤ به عقيده رضا شاه ر (.34:  1305)رضاشاه پهلوي،نام مي برد«تر

رضا شاه با دید تعميم گرایانه اي به ایالت نمي نگریست    ،(.با این وجود211:  1379نيست)بهار،راهي جز قلع و قمع آنان  

را الزم مي  آنان  ساي مطيع و برخورد مسالمت آميز با  ؤگرایانه نمي شناخت و جلب ر و آنان را مستحق رفتار سرکوب  

وقتي تصميم گرفت یک بار براي هميشه به بي نظمي دوره اي »رضا شاه تأکيد مي کند که    ویژگيدانست. ارفع نيز براین  

دهد،ُکدر   خاتمه  ش  مرسومشۀ  شيو   بهابتدا    ردستان  متوسل  ترغيب  و  صلح  دتاتشویق  آرام    با  را  چيز  همه  صفا  و 

بر اعتقاد رضا شاه به انعطاف پذیري در سياست عشایري آن هم در    دليليشاید واقعه ي زیر نيز  (.Arfa,1964: 202«)کند

به شمارآید.واقعه   اجراي قسمت هایي از آن که براي دولت از اهميت کمتري به نسبت سياست خلع سالح یا اسکان داشت،

ساوجبالغ اعتراضاتي به رهبري مالخليل   ه در مخالفت با لباس متحدالشکل در منطق  ش1307سال    از این قرار است که در

که اگر مي خواهيد کشور آرام باشد از اتحاد شکل و    گرفت وسر لشکر خزاعي مأمور تحقيق به تهران گزارش دادصورت  

و حکم جهاد صادر کرده خودداري کنيد. و    دانستهاحداث تجدد در منطقه اي که علماي اهل تسنن آن تغيير لباس را کفر  

به تغيير لباس   کهشما  »چرا  نماینده ساوجبالغ در مجلس را مورد عتاب قرار مي دهد که  ،رضا شاه با دریافت این گزارش

ه  که شابا اعتراف به این    . ارفع(22:  1368«)افخمي،این موضوع را به من نگفته اید  دانستهرا کفر    آنو علما    يدتمایل نداشت

سياست عشایري رضاشاه را طرح بلند  ،به عنصر زمان براي رسيدگي به موضوع ایالت و تدریجي عمل نمودن باور داشت 

:(.لذا  Arfa,1964 :114)که از آغاز کودتا با مهارت و نبوغ همه جزئيات الزم را براي آن فراهم کرده بوددانسته  پروازانه اي  

کليه نيروها را متمرکز سازند تا راه گریز و مقاومت آنان سلب شود. این  » د ایلي  گروه هاي متعد  با  براي مقابله  دستورداد

  بودندکسب کرده بود که  ساخته امن نا ه هاراسردار سپهي زماني که شاهسون ها با حمالت متعدد جاد ۀتجربه را او در دور

  تا ادي اسلحه شاهسون ها را با نمایش قدرت دستپاچه کرد  زی   مقادیر  و  نظام  سواره  45   مسلح،  نظام  پياده  1250  اعزام  با

.در مورد  BuRRET,1997: 119)کنند« )و با دادن تضمين هایي به دولت وفاداریشان را ثابت    اپيشنهاد مصالحه را پذیر

که   شد  گرفته  تصميمي  چنين  نيز  به » سميتقو  نيرو  قدر  تنها    آن  نه  بفرستندکه  تمام    اوآذربایجان  مغلوب   یاغيانبلکه 

از شتاب »براي غلبه برایالت در پيش گرفتن سياست    او. در باور  Arfa,1964: 127)«)شوند حزم و احتياط و دوري 

ضرورت داشت، بر پایه این باور رضاشاه در رویارویي همزمان با دو نيروي ایلي و عشيره اي    Arfa,1964:168) «)زدگي

ش  رکمن ها نفرستاد.عملکردتُهمزمان هيچ نيرویي عليه  ، زعل گرفت  خ  به سرکوبي  چه وقتي تصميم  چنان  ،قرار نمي گرفت 

بارها براي حل و فصل    دليلآن است که حضور در مناطق آشوب زده ایلي سياست کارآمدي خواهد بود به همين  بيانگر  

و  عزلشاه را مریوان رفت و فرمانده کرمان»به  ش1306رفت، براي مثال در سال   مي آنانبه منطقه   هشخصبه مسائل ایالت 

ایالت که    مسألۀشاه مي خواست نمي توانست درباره    وچنانچه.  Arfa,1964: 205 )«)منصوب کرد رابه جاي او رزم آرا  

مرجع  وپادشاه ملجاء    ،در برخي از مسائل دیگر کشورها در هم تنيده شده بود بي تفاوت بماند. زیرا در نظام فکري ایراني

براي رسيدگي به ظلم خوانين    اورفت.در این دوره استمداد از شاه براي دادخواهي سبب مي شد که از    دادرسي به شمار مي

رضاخان را دشمن خوانين    ها،  :»روس  نوشت   ششهرت ضدخان بودن  دردر همان آغاز سلطنت کمک طلبيده شود. بهار  

که از دیدگاه برگزیدگان فکري ایران  آن    (.و72:  1379)بهار،وخرافات وسرمایه داري و فردي وطن دوست مي دانستند«
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 باشد،   (30:  1379بهار،  )  «انتظام بخش،قوي وبا جرأت که بتواند پاسدار تماميت ارضي وحافظ وحدت ملي  ي»دولت  وجود

صد مطيع ق(   214:  1379)بهار،ي تشخيص داده شده بود، بنابراین رضاشاه حتي وقتي که با خشونت  «  ر الزمشّ»همچون  

سکوت    ويایالت را داشت، کمتر مورد انتقاد جامعه و روشنفکري قرار گرفت و این گروه در برابر خالف قانون هاي    کردن

امکان نقد و اصالح  خوي استبدادیش  به دليل  ،براي ایالت اتخاذ کرد    غلط یا درست   نهایت تصميماتي که رضاشاهودرکردند.

سياست   کردنپيدا   او    و  قدرت  تابع  خودایالت  او   بود.  آن    رأیي  از  ایالت  بودمانع  براي  یک    که  فرآیند  »طي 

 تهدید آميزشتصميم گرفته شود.کاربرد سياست اجبار به جاي اقناع را مي توان با استناد به رفتار  (87:  1377«)الواني،عقالیي

 سران مقتدر ایالت مثل ، همچنين اجراي فرامين رضاشاه در دستگيري  شداشاره    بدانرستان مثال زد که  لُدر روز افتتاح راه  

دولت    و ارعاب آميزي را بر روابط خزعل، اقبال السلطنه و کشتن سرکردگان ایلي مثل دوست محمدخان و سردار اسعد جّ

ردستان و بلوچستان خود مثال دیگري از به  ُکرستان،لُبا ایالت حکمفرما ساخت. اقدام به لشکرکشي تنبيهي به خوزستان،  

به نظر مي آید تصویب الیحه سلب مصونيت از صولت الدوله قشقائي    و جاي اقناع عليه ایالت بود.اجبار به    حربه   کار گيري

ميسر بود.اگر رضاشاه براي اسکان ایالت و مراقبت از    ويو پسرش به وسيله نمایندگان مجلس بيشتر با نفوذ شخصي  

ادر مي کرد، پرواي حل معضالت زندگي براي الوار، فرمان منع کوچ ص  ویژه اسکان و تشکيل کميسيون  ۀ  طوایف در دور

ایلي را نداشت بلکه قصد او رهایي از منگنه فشاري بود که به دليل پراکندگي قدرت و کنترل ناپذیري ایالت مسلح به  

 حکومت پهلوي اول وارد مي شد. 

پيامدهاي کوتا،ميان وبلند سياست دولت براي سرکوبي درحين اجرا وپس از آن  پیامدهای سرکوبی ایالت وعشایر:

 مدتي را در ابعاد مختلف در پي داشت که عبارتند از: 

 پیامدهای سیاسی: 

بازگرداندن امنيت به جامعۀ ایران با مهار خودسري هاي ایالت حاصل شد.ازدورۀ    .تأمین امنیت وختم ستیزه های ایلی:1

به را  امنيت  دولتي  بانيروهاي  ایالت  پراکنده  هاي  درگيري  نوعي»ملوک    مظفري  وبساط  کرده  تبدیل  رونقي  بي  سکۀ 

الطوایفي«رافراهم کرده که آسيب پذیري جامعۀ ایران را درپي داشت.مثل دو ایل عرب وبهارلوکه شروع به تجاوز وراهزني 

کند«)حکمت، آرام  را  ایالت  نخواست  یا  نتوانست  الملک  قوام  که»  طوري  به  نمودند  وکرمان  (.ناامني  76:  1379دریزد 

اخت هاي مالياتي آنقدر تأثير گذاشت که یکي از نمایندگان زبان به شکوه گشوده» به خاطریک عده خان وخانزاده که  برپرد

به واسطۀ داشتن تفنگ ماليات نمي دهند، درنتيجه: مردم عادت به سرکشي کرده وهرکس ده نفر تفنگچي دورخودجمع  

ر الطوایفي  وملوک  کرده  استفاده  ومردم  دولت  ازمال  مجلس،نموده  کنند«)مذاکرات  مي  ترویج  اعمال  171:  1340ا  (.براثر 

سياست عشایري یاغيان سرکوب شدند، گرچه ستيزه هاي ایلي حل نشد ولي موقتي خاتمه یافت وسيطرۀ قدرت دولتي 

( دست برداشته وتسليم حکومت شوند.طوالني ترین 31:  1305سبب شد که آن ها از زد وخورد هاي مداوم )احتسابيان،

عات ایلي درآستانۀ سلطنت پهلوي به کشمکش هاي قشقایي ها با ایالت خمسه در فارس اختصاص یافت که گاه پاي  مناز

 (. 105: 1379رقيب سرسخت آن ها )بختياري ها(هم به ستيزه ها کشيده مي شد)حکمت،

نين به ویژه  از نتایج محسوس سياست عشایري کاستن از دامنۀ خودسري هاي خوا.برچیدن بساط قدرت های محلی:2

سرکردگان ایالت بزرگ بر طوایف تحت فرمان بودکه به نفع بدنۀ ایل تمام شد. به طوري که گروه هاي تحت ستم ایلي 
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از   نشين پس  پایتخت  بختياري  یافتند. سران  ازطریق شکایت  از شّر خوانين  به دولت  پناه جستن  براي  مفّري  کم  دست 

ء مرتب عميق تر شد، وبدنۀ ایل باتقليل قدرت سران ایل خشنود شد. عمدۀ روطه از بدنۀ ایل فاصله گرفته واین خالمش

ش حول مسائل:حبس خودسرانۀ اشخاص، أخذ وجوه غيرقانوني، ضرب وشتم،  1300شکایات از سران بختياري تا اواخر  

ياري ازستمگري  غارت اموال، نفوذ بر نهادهاي متولي دادگستري وستم گري خوانين دور مي زد. براي مثال پير مردي بخت

لطفعلي خان به جرم شکستن دندان ها وضبط اموالش به عنف قریب شش ساله شکایت نموده ولي عدليه ضمانت اجرا 

نداشته وبراي بار دوم به شاه نامه نوشته که » امر بفرمایيد مُلک وباغ مرا از این ظالم گرفته وداد مظلوم را از ظالم بگيرند«)حبل  

عریضه اي دیگر خوانين بختياري را به»فرعون«،»نوادگان قوم عاد وثمود«و»متجاسر«وسلطۀ پاي  (.در  20ش:  1306المتين،

تخت نشيني آنان بعد از مشروطه را دورۀ »لُربازي«به سخره گرفته واز »پدر تاجدار« )رضاشاه(خواسته که طایفۀ هفت لنگ 

با این عبارت دولت را تهييج مي نمایدکه:»نمي دانيم    (.و13:  1308را از ظلم اوالد جعفرقلي خان بختياري آزاد نماید)همان،

به دورۀ این قوم عاد وثمود خاتمه داده مي شود وبا نقد سياست عشایري مي نویسد:»اخيراً شنيده شده که   تا چه وقت 

یست«ودر  ایلخاني وایل بيگي به دو نفر از خوانين ستمگر داده شده اگر این خبر صحيح باشد نه بر مرده بر زنده باید گر 

: 1306پایان شاه را سوگند داده»ریشۀ فساد را از بيخ قطع کند که دیگرحيوانات موذیه در شاخ وبرگ آن آشيانه نگيرند«)همان،

(.وسپس به افشاء گري جرم هاي امير مفخم وسردار ظفر پرداخته ونيزامير مجاهد چه مظالمي که مرتکب نشد نه زن 20

ردار اشجع از دزدهاي معتبر که پس از مرگ دویست هزار ليرۀ نقد از خود باقي  ونه بچه براي کسي باقي نگذاشت وس

(.به هر صورت دردورۀ رضاشاه سياست دولت برشالودۀ تضعيف وتسریع زوال قدرت خوانين بنا 11: 1307گذاشت)همان،

برخي از چراگاه  شده بود وکوشش هاي زیر نمونه اي از نتایج این سياست برسرنوشت خوانين است.خارج کردن تعلق  

هاي عشيره اي از خوانين، قطع نظارت سرکردگان ایالت درمسيرکوچ، برهم زدن عادات، و رسومي مانند لغو انواع مطالبات 

وعوارض متنوع بهرۀ مالکانه وأخذ حق العمل از سوي کالنتران وکدخدایاني که مسئول وصول ماليات بودند، اقتدار خوانين  

(.و حفاظت ازایل براي سرکردگان فروریخت وایل وعشيره در مقابل سياست دولت  497:  1377را در هم شکست)لمتون،

بود   ناکافي  و  بنيادي  غير  ولي  بود  اجتماعي  و  سياسي  دگرگوني  عامل  سياست  این  برآنندکه  شدند.برخي  دفاع  بي 

مالکيت خود را براراضي  چون:»درروابط زمين داري تغييرات اساسي به عمل نيامد وبرخي ازخوانين و کالنتران همچنان  

 (.247: 1374مورد استفاده کوچ نشينان حفظ کردند«)امان الهي بهاروند،

ش،  1320بروزحرکات پرخاشگرانه در بين ایالت پس از شهریور  .بازگشت به زندگی ایلی پس از سقوط رضاشاه:3

ود.روشنفکران، روحانيون وزنان آسيب  براي رهایي خود ازشرایط سختي که بدان گرفتار آمدند، ازدیگر پيامدهاي سياسي ب 

دیده از سياست یک سویۀ پهلوي ناراضي ودرخالء قدرت ناشي از عدم کنترل دولت متمرکز خود را به یکباره آزاد دیدند  

ودرفضاي ملتهب اشغال ایران وتبعيد شاه درتقالي بازسازي قدرت برآمدند.گروه هاي تحت فشار پس از خروج شاه کشور 

وتازنموده وبا مصادرۀ سالح هاي پادگان ها وبيرون آوردن سالح هاي مخفي خود اقدام به تخریب خانه   را عرصۀ تاخت

هاي ایلي ومؤسسات اداري نمودند. بازگشت سران تبعيدي به ميان ایل مسلح خود، منجر به تخریب شهرک ها وبرهم  

دان به نوسازي دستاورد با اهميت سياست  (شد.که از دیدگاه عالقه من(BuRRET,1997: 655 زدن»نظم وآرامش عمومي«

(که گویي به یک ميان پرده دشوار براي ایالت که آسيب جّدي اقتصادي و  152:  1373عشایري پهلوي اول بود )خليلي خو،

601 

ي ا
ي سياس

جامعه شناس
ي(

ي ـ پژوهش
ي )مقاله علم

صلنامه علم
ف

ی 
ن،

را
 

چهارم ، شماره دوم)پ
ل 

سا
اپي

ي
14

ن 
(،تابستا

1400
 



اجتماعي دیدند، پایان بخشيد وسقوط شاه براي آنان نتيجۀ خوشایند رهایي از انقياد را در پي داشت. علوي از زنداني هاي  

زندان را شاهد عيني هيجان والتهاب ایالت مي نویسد:»باخبر استعفاي شاه ایالت تصميم گرفتندکه همان روز درهاي چپ 

کنند«)بزرگ علوي،  تبعيدي ومصادرۀسالح هایي که سربازان وظيفه 235:  1381شکافته وفرار  با بازگشت سرکردگان  (.و 

شته بودند، زمينه براي شکل گيري دور جدیدي ازهرج ومرج اغلب پس از مرخصي بدون تحویل به اسلحه خانه برجاي گذا

وبازسازي هرم قدرت درهم شکسته شدۀ ایلي فراهم شد وهرکدام ازجامعۀ عشایري با انگيزه هاي خاص خود نظم عمومي  

سلح  (.پسر خزعل وهمراهان تبعيدیش از گرگان گریخته پُست هاي ژاندارمري را تخليه، م237: 1381را بر هم زدند)همان،

ش ایالت خلخال با امنيه درگير شده وپس 1320شده اعالم استقالل نموده واقدام به قتل وغارت دشت ميشان کردند ودر

از تصرف هرآباد، آن ها را»غارت«نموده و ایل بيرانوند که مدت ها سياست عشایري را به چالش طلبيده، مسلح شدند)واعظ  

ع511:  1388شهرستاني، هنگام  ارتش  ُکرد«  (.واحدهاي  طوایف  غارت  سقز»مورد  شهراشغالي  از  نشيني  قب 

ش ستوني از نيروهاي دولتي، که از طریق پاسگاه حنا  1321(.بویر احمدي ها در سالBuRRET,1997: 657قرارگرفتند)

نموده   حمله  سميرم  پادگان  وبه  سالح  راخلع  بود  عازم  سرکوبشان  تخریب»تل براي  به  شروع  نمادین  اقدام  یک  ودر 

خواه،خسروي«نم وتحليل  278:  1378ودند)حسيني  «اولي  وفربهي  قدرت  به»بسط  وسنتي  مدرن  ارتش  بين  تعارض   .)

 ودرماندگي دومي تحت نظامات خاص منجر شد. 

 پیامد های اقتصادی: 

.ازالبالي منابعي که درخط مشي دولت پهلوي نوشته شده چندپارگي برنامه  .تغییرشیوۀ تولید: از دامی به کشاورزی1

و به وزارت  ریزي  گزارش مجري سياست عشایري  نمونه،طبق  براي  این دوره هویدا مي شود،  سردرگمي سياستگذاران 

به   با وجود عشایر مختلف نمي شود  نظيراست، ولي  کم  »مناطق حاصلخيز غرب کشور ازحيث استعداد زراعتي  داخله: 

را مانع بزرگي براي رشد وتوسعۀ کشاورزي    زراعت پرداخت و طوایفي را که حاضر به تغييرشيوۀ زندگاني خود نمي شوند

(.و عشایر را برهم زنندۀ فعاليت کشاورزي دانسته به طوري که»بهاروندها« اقدام به »غارت 777:  1379مي داند«)اعظام قدسي،

اند، نموده وآن ها را به سلک خود درآورده  آبادکه مشغول زراعت بوده  از رعایاي خرم  وتخریب«عالقه جات عده اي 

(.در تغيير اقتصاد مبتني بر دام ودامداري به کشاورزي، منبع و راه معيشت 31:  13زندگاني خود سهيم کرده اند)احتسابيان،ودر

جامعۀ عشایري ازميان رفت وآن ها را دچار درماندگي کرد. دام ها در اثر سودپرستي مأموران صدورجوازومنع از یيالق 

مين علوفه ومراتع مناسب در جوارمناطق اسکان تلف مي شدند. واز این رهگذر  وقشالق به هنگام وعدم مراقبت وتوجه به تأ

(دچار 152:  1369( بل اقتصاد کشور با عدم صدور دام درسطح منطقه اي و ملي)کدي،9:  1343نه تنها جامعۀ عشایري )بارت،

ورزي انجاميد. درنتيجه چرخۀ آسيب شد .واجباردراجراي این شيوه به خاطر عدم آشنایي وآموزش به انزجار ونفرت از کشا

وباردیگر  بازمانده  جدید  وازشيوۀ  رانده  شيوه  ازآن  باخشونت  عشایري  شد.جامعۀ  اختالل  دچار  کشور  سطح  در  توليد 

مشکل»سياست تخریب«بر»سياست نوسازي«تفوق یافت.ودرصورتي که جامعۀ عشایري شيوۀ گذشته را ترک مي کرد نه تنها  

: 1380ز طریق فشار مأموران دولتي،اداري ومالي کمکي به حل مشکالت آن ها نمي کرد)کياوند،با دشواري هایي روبه رو بل ا

(.وبا ورود چادرهاي برزنتي درعمل اقتصاد کوچ نشينان به»بازار سرمایه داري غرب«به ویژه انگليس وابسته شد)شاهين  128

 (. 24: 1369فر،
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نفوس جامعۀعشایري را نقاط غيربهداشتي اسکان   پژوهشگران علل وعوامل کاهش.کاهش نفوس جامعۀ عشایری: 2

(.واین که:سياست عشایري رضاشاه را چون غلط تعبير و بد اجرا  116:  1380یافته ها وناکافي بودن چراگاه ها دانسته)آپتون،

:  1377کردند الجرم تلفاتي سنگين بر چارپایان اهلي وارد آورد وعشایر دچارمسکنت شدند وازعدۀ آنان کاسته شد)لمتون،

ميليون نفر به 2/ 47ش در اثر نوسازي از رقم  1279تا1311(.ودر: اثر اعمال این سياست»جمعيت عشایري ایران ازسال  453

 (وتاسقوط رضاشاه ادامه داشت.45:  1363ميليون نفر کاهش«)باریر،1

مآبانه،یا خشونت   این سياست تحت الشعاع دوفاکتور ماهيت ونحوۀ رهبري سرکردگان ایلي )پدر.لغو مالیات احشام:3

آميز( بانتایج متفاوتي قرار گرفت.مثل محو یا تقليل مزایاي اقتصادي یا از دست دادن سهم ساالنۀ  سه درصدي خوانين که  

کردند،)لمتون، دریافت مي  گله ها  تقدیم مي 8:  1377از  تمایل  به ظاهراز روي  که  نوروزي خوانين  (ولغو رسم هدایاي 

عدم509شد،)همان، صورت  در  خوانين    (و  گيري  وباج  مالکانه  بهرۀ  لغو  بود.  نافرمانان  انتظار  در  سختي  عواقب  ارائه 

ش 1312ش بر»ممنوعيت وصول ماليات احشام«از امالک اربابي تأکيد ودر سال  1308وکدخدایان در بخشنامه اي در سال 

یاف وایالت«اسکان  مزروعي  امالک  از  مالياتي،  بقایاي  بر»حذف  مجددي  صدوربخشنامۀ  شده  با  مطرح  صراحت  به  ته، 

 (.واین حربه سران ایل را به حاشيه برد. 521: 1388است)واعظ،

 : دراین مورد اظهاري از سوي روشنفکران پهلوي نشده ولي نکاتي مالحظه مي شود. پیامدهای فرهنگی

ند.اگر چنين نقشي : مبلغان القاگراندیشه برنامه هاي دولت در جامعۀ عشایري شد.تربیت نیروی مبلغ درمیان ایالت1

نماید واگر دانش  نتيجۀ مثبت سياست عشایري دولت در دوره اي طوالني حکایت مي  از  امر  این  ایفاکرده باشند،که  را 

آموخته هاي این جامعه خان زادگاني بودند که نه براي تعليم بل محترمانه در آن مرکز به گروگان گرفته شده بودند امکان 

یافته وسر به مخالف برداشته باشند، لذا براي دولت نتایج نامطلوب وبراي متعلمين جامعۀ   بازنگري در سياست دولت را 

 عشایري نتایج مطلوب داشته است. 

ای:2 وعشیره  ایلی  هویت  سياست  .پی جویی  آميز  تحقير  وگاه  آميز  اجراي خشونت  گفت،که  توان  مي  اطمينان  با 

(.جامعۀ عشایري تحت فشار هجوم 120:  19ي آسيب رساند)تاپر،عشایري وناشکيبایي مجریان، به هویت ایلي امعۀ عشای

= دیگري( الزم  Otherمجریان نوسازي متحد شدند وبه پي جویي هویت خود پرداختند وچون براي انسجام ایلي یک)

ر  ایالت تبدیل شد زیرا متهم بود که ميراث وهویت ایلي آن ها را مورد هجوم و تحقير قرا  Otherبود، دولت مرکزي به  

داده ونتيجۀ ميان مدت چنين تلخ کامي اي ایالت را به تفحص بيشتربراي کسب آگاهي از جامعۀ ایلي خود سوق دادوحتي  

تهدید وتحقير عناصر هویت ایلي درکوتاه مدت تعارض سياسي بين دولت وایالت را جدّي تر ساخت وبه وقوع شورش  

مدت به بازگشت خشم آلود انتقام ازحکومت مرکزي پس از سقوط    هاي پراکنده ومتوالي عليه پهلوي اول منجر شدودر ميان

ایران   متکثر  جامعۀ  هاي  هویت  درجمع  ایلي  هویت  پيگيري  به  مدت  ودربلند  انجاميد  ایران  اشغال  اثناي  در  رضاشاه 

با  30:  1380انجاميد)مقصودي، رابطه  در  خود  وجستجوي»هویت  ایالت  سياسي  رشد  باعث  اسکان  سياست   .)

 (. 350: 1377نگ،رسوم وزبان گردید)فوران،مسيرکوچ،فره
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   پیامد های اجتماعی:

بنيادهاي فکري سياست عشایري برشالودۀ تمرکزگرایي ونو سازي قرارداشت که در مقایسۀ  .افزایش شکاف اجتماعی:1

د شهر  با جامعۀ شهري و روستایي هيچ شانسي براي توسعه زندگي نداشتند؛ لذا هر قدر»مناسبات شبه سرمایه داري ورش

( مي یافت ازموقعيت جامعۀ عشایري کاسته مي شد.ابرلينگ سياست  81:  1363نشيني بر اثر نوسازي گسترش«)باري یر،

اسکان اجباري را    »یک نسل کشي« نوشته:» مرگ و مير ایلياتي ها آن چنان زیاد بود که اگر شرایط ادامه مي یافت، در 

(.فرض قوي آن بودکه سرکوب جامعۀ عشایري به سود  201:  1383بر لينگ،عرض چند دهه، نسل آن ها به هم مي پيچيد«)ا

جامعۀ مدرن خالي از اشکال است ولي نتيجۀ آن مطرود شدن جامعۀ عشایري به سان یک جامعۀ دردسرساز قرون وسطایي  

ویت ملي جدید واز  در اذهان سياستگذاران مي انجاميد.اما برخي برآنند که بر عکس، برنامۀ عشایري دربلند مدت به بسط ه

(.تا این زمان به هيچ وجه وحدت ملي  152:  1373ميان رفتن وابستگي هاي قومي به سود دولت مرکزي انجاميد)خليلي خو،

ونژادي در ایران وجود نداشت وایران ملت نبود ومجموعه اي بي تناسب ازعقاید گوناگون بدون اشتراک وپيوستگي که  

.در نتيجه با درهم کوبيدن حکومت ملوک الطوایفي روح وحدت در ایران دميده شد  پيوسته در ستيز وتعصب ورزي بودند

(. ایل قشقایي به تحریک ناصرخان  56:  1344وعناصرمتضاد با هم تأليف یافته از تضاد خارج شده وملتي نوساخته شد)نفيسي،

انتخاب وکيل«)صولت قشقایي، (راخواستار شد.همان  22:  1371قشقایي از دولت استدعاي جبران خسارت وبه ویژه»حق 

حقي که پهلوي اول از آنان سلب ومغایر با یگانگي ملي مي دانست وطرح دگر بارۀ این حقوق، حکایت از پنبه شدن، همۀ 

»تغييرآرایش صحنۀ   برپایۀ  مدرن شدن  براي  گيري  تصميم  محور  باردیگر  آمرانه  بود.سياست سرکوب  دولت  هاي  رشته 

شد. ومسالۀ ایالت به گونۀ بنيادي حل نشد وفقط آرایشش تغييرکرد ودراین اندیشه جایي    (11: 1379اجتماعي«)جهانبگلو،

براي برنامه اي نبود که»هم بتواند شيوۀ معاش عشایري را حفظ کند«.هم»با تغيير آگاهانۀ و وارد کردن عناصر متعادل جدید، 

 (.376: 13از مفاسد و مضارروابط ایلي وقبيله اي جلوگيري نماید«)پرهام،

برای ایالت وعشایر:2 برنامه ریزی دولت  »ناکارآمدي سياست عشایري در حوزۀ نظري و .شکست  پيامد  مهمترین 

عملي بود.در حوزۀ نظري دولت جامعۀ عشایري را یک جامعۀ همگون فرض کرده بود، درصورتي که هریک از شعب  

ولت عدم یکپارچگي آن نادیده گرفته شده بود، همچنين  ایالت لُر،ُکرد... داراي تضادها وتفاوت هایي بودندکه در خط مشي د 

به تفاوت هاي موجود در رأس هرم قدرت اعم از ایلخانان، ایل بيگي ها به بدنۀ ایل توجهي نشده بود وسياست دولت کل  

ه جاي  ساختارقدرت ایل را مورد هجوم قرار داد وبر اساس یک سري تفکر قالبي ذهني وبي اعتنا به واقعيت هاي موجود، ب

»سياست   یک  ودر  بردند  پيش  به  عشایري  جامعه  درقبال  را  اهداف خود  و»حکم«  دستور  با صدور  اغلب  ریزي  برنامه 

ناموزون«نه ایالت ونه مجریان سياست مقوله اي به نام آموزش وتوجيه جایگاهي نداشت؛ ودر نتيجۀ این ناموزوني بين فکر  

فاصله وشکاف ایجاد کرد.برنامه ریزي دقيق، رسا وهمسویه مي توانست    اندیشمندان با آن چه که در عمل به اجرا درآمد

حلقۀ مياني بين ایده آل هاي روشنفکران ومجریان باشد ولي به دليل نبود این حلقۀ واسطه، درعمل دولت وایالت به هم 

به دولت بود.سوء عملکرد  بي اعتمادتر واز هم منزجرتر شدند.فرار ایالت ازمحال اسکان، نشانه اي ملموس از بي اعتمادي 

در اعدام برخي ازسرکردگان که سزاوار مجازات اعدام نبودند:مثل سردار معزز بختياري وقتل وآزار شدید تُرکمن ها، سبب  

شد که به گفتۀ بهار مجري بدنامي به نام، جان محمد خان به قصد قلع وقمع عازم ترکمن صحرا شود که در نتيجه، »اوبه 
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دستي کرده »باکوچ وبنه به روسيه«فرار کنند...ودر موقعي که اوبه ها بایستي با صد اوبۀ دیگربا احشام    هاي« ترکمنان، پيش

(. سياست اسکان در ماهيت  242:  1379،فرش وطال به ایران پناه بياورند، مابقي این مردم نيز از ایران«به روس کوچيدند)بهار،

يعي زندگي ایلي رنج مي برد.مثل بي توجهي به شرایط زیست عشایر بویر  ز نارسایي هایي مانند نادیده گرفتن اقتضائات طبا

احمد که سبب شد همۀ کوشش دولت براي تغيير شيوۀ معاش عشایر این خطه بر زراعت وباغداري متمرکز شود و با فرار  

عشایري تدابيري براي  (.در سياست اسکان  236وآوارگي ایالت به کوه ها در عمل با ناکامي مواجه شد)غفاري کاشاني،بي تا،

بهداشت ) زندگي، Avery,2009: 226تأمين  آمدن سطح  پایين  با  براي عشایر همراه  نشد.این سياست  گرفته  درنظر   )

بيماري، افزایش مرگ ومير ومحدود شدن آزادي و زیر سلطه مقامات محلي وحکومتي زیستن معني پيدا کرد.واینکه دولت  

انجام معامله تنها به آن چه که به دست مي آورد مي اندیشيد ونه آن چه که ازدست مي  پهلوي معامله گر مغبوني بود که در  

(برشمرده چرا که  272:  1378داد. دیگار اقدامات فرهنگ زدایانۀ درمورد ایالت وعشایر را یک»شکست کامل«)پير دیگار،

دگي گذشتۀ خود باز گشتند.درهمان ایالت بال فاصله پس ازاشغال ایران در جنگ جهاني دوم وخروج رضا شاه به سبک زن

سال نخست اجراي سياست عشایري اعتراضات و مقاومت هایي از طرف ُکردها، اعراب بني طرف وبختياري ها به تغيير  

(.ومخالفت ُکردها با تغيير لباس به  45:  13لباس صورت گرفت که سپهبد آق اولي به شيوۀ نظامي»تمامش کرد«)آق اولي،

(.»براي همقدمي دولت  9:  1368هاد علماي سنت وعقب نشيني پهلوي از تجدد منجر شد)افخمي،قيام مسلحانه وحکم ج 

ملي با جامعۀ غرب)تحمل دولت خودکامه(رضاشاه بهایي بودکه ایران براي تأخيردر ایجاد رفورم هاي سياسي واجتماعي  

پهبد اعتراف مي کند:»شهر نشين  (.در عدم استقبال ایالت از اقدامات فرهنگي پهلوي سAvery,2009: 243 پرداخت«)

(.ازدیگر نتایج اساسي درک نادرست  336:  1373کردن مردم)ُلرها(به این آساني ها نيست،زیرا عالقه اي ندارند)اميراحمدي،

مجریان غرض ورز و سودجو وفساد آن ها درعمل، حين بازرسي، شکایات زیادي از»سوء رفتارمجریان وارسال گزارش  

کشور که هم باري به دوش ایالت وهم اقدامات دولت را شبه ناک« مي کرد وآن چه نياز به اثبات  هاي مغشوش به وزارت  

(. که منجربه 62:  1371ندارد اقدام سرپرستاني بودکه»زنان ایل را به شير دادن سگ هاي خود وادار مي ساختند«)مستوفي، 

:مأمور اسکان با خریداران بند وبست نموده  توقف قطار نوسازي شد.بویر احمدي در ارتجاع به عصر بدویت مي نویسد

ودام هاي عشایر را به ثمن خس مي فروخت وبا همدستي بنّا وچوب فروش خانه اي معّوج براي عشایري ساخته که به  

آبان 28هيچ لحاظ قابل سکونت حيوان نبود لذا حاضر مي شدند به هر قيمتي با پول جواز یيالق وقشالق بگيرند)اطالعات،

.وظلم ایلخان نظامي به جایي رسيد که در اثر ندادن باج، ایل قشقایي کوچ رفته را از ميانه راه بازگردانده تا حين  (2:  1320

: 1320آبان  28بازگشت استخوان هاي سيصد رأس مادیان راکه در اثر سرما و برف جان سپرده بودند به عينه ببيند)اطالعات،

3.) 

آزار واذیت لُرها«به هنگام»تغيير وتبدیل فرماندهان قشون« در کوچ ایالت به البته »  . منفعت طلبی وخشونت مجریان:3

(.زیرا تهيۀ»پشم ، قالي وروغن توسط مجریان سياست به انحاء  255:  1372ميل خود به رضاشاه گوشزد شده بود)اردالن،

ء تمایالت شخصي از فرامين  مختلف عامل بي اعتمادي عشایر وناموفقيت این سياست بود«»که براي انباشتن جيب ها وارضا

گرفتند«)واعظ، مي  پيشي  هم  وناموس  545:  1388رضاشاه  وجان  مال  ورزي،به  طمع  در  مجریان  رفتار  سوء  (.ازطرفي 

،مرداد المتين  (باعث متواري  31:  1308مردم»لخت کردن مردم وجمع آوري وجوهات«وتأمين جاني ومالي دروغي«)حبل 
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(. سرکشي چند بارۀ ایالت ناشي از دگر آزاري  8:  1307اردیبهشت  25شد.)همان،  شدن لُرها وسرپيچي از اوامر دولت مي  

: 1384و ناآرامي دربلوچستان«دليلي جزخودسري نظامي ها که به اعدام تأمين یافته هاي بلوچ پرداختند، نداشت )یکرنگيان،

مغرضي چون سرت344 نظاميان  رفتار خشن  به  درلُرستان  این سياست  اجراي  که (.طوالني شدن  مي گشت  باز  البرز  يپ 

(.البته سوء رفتار نظامي ها عموميت نداشت  345با»اعدام چهل«نفرازتأمين یافته هاي لُر آن ناحيه را به اغتشاش کشاند)همان،

گرفته   غنيمت  واحشام  هزاراغنام  بازگرداندن»چندین  با  فارس  عشایري  شورش  در  جنوب  نيروهاي  فرماندۀ  وشيباني 

عفو به جاي بمب برسر ایالت تالش کرد به شيوۀ کدخدامنشي به اجراي سياست بپردازد)شفق  شده«وپخش اعالميه هاي  

آزاد 1308مرداد  8سرخ، الممالک  مستوفي  وساطت  با  ولي  افتاد  زندان  نبود»به  همگان  تأیيد  مورد  او  عملکرد  (.ولي 

کشته شد«)بيات،243:ص13)مکي، برلين  هوایي  همۀ  234:  1365(ودر»بمباران  نيز  برخي  رانده (  به یک چوب  را  ایالت 

وتردید نداشتندکه شورشيان فارس»همه دزد وراهزنند «این ها را باید فقط با قوۀ سرنيزه، دود وآتش محو نموده وایالت  

 (. 1308فروردین 27عزیز فارس را که مهد قوميت ایران ومنشأ زبان فارسي است ازاین خارهاي هرزه پاک کرد)شفق سرخ،

 نتیجه گیری: 

آساي  معجزه  درمان  نسخه  تنها  آمرانه  شد،نوسازي  فراموش  یا سهوي  ایالت عمدي  براي  دولت  وقتي چاره جویي 

رضاشاه در انحطاط ایران بود،و باخشونت  هایي که به نظر ما زننده مي نماید به ظهور رسيد.رضاشاه مسألۀ ایالت وارتباط 

عاقالنه رفاه عشایر را نادیده گرفت،کوشيدشيوۀ زندگي ایالت را   آن را با وحدت ملي عاقالنه درک نمود،ولي به نحوي غير

عوض کند،اما با همۀ اهتمامات نه خيال شرارت از سر ایالت ونه هواي استفاده از دل نظاميان برون شد ؛اینان پيچيدگي مي  

را لبریزوگزینه اي جزطغيان  کردند وآنان طغيان و وحدت به تفرقه تبدیل شد.و سر انجام اهرم هاي فشار پيمانۀ صبر ایالت  

باقي نماند. گویي این سياست کالف سردرگمي بود،که پرداختن به یک قسمت آن به گره خوردن سایر قسمت هاي آن 

انجاميد.گر چه گشایشي در بدنۀ ایل ایجاد نمود ولي مضارش بيش از منفعتش بود و سبب پي جویي هویت ایلي شد و  

درجامعۀ ملي سوق نداد، زیرا آرمان گرایي با روش هاي ارعاب برفضاي دولت سایه    جامعۀ عشایري را به سوي استحاله

افکنده بود.و زمينۀ طرح حقوق ایلي با خروج شاه از کشور را فراهم نمود. وچنانچه رضاشاه از شيوه هاي مبتني بر انگيزه  

الني تر بود ولي به نتایج سودمند تري  همکاري وتحول اجتناب ناپذیر در جامعۀ عشایري استفاده مي کرد،گرچه زمانش طو 

مي رسيد.درنتيجه به دليل تبيين ناصحيح؛ موردي عمل کردن ودخالت رضا شاه؛ به برنامۀ ناهمگوني تبدیل شد که در عمل  

نداشت وتحمل   بحران هاي جدید  بيراهه کشيده شد وسرانجامي جزتکرر  به  تفسير وتعبير مجریان سياست عشایري  با 

 اه تاوان سنگيني بود که مردم به ویژه ایالت بایستي براي نوسازي مي پرداختند. دیکتاتوري رضاش
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 . 1380آپتون،جوزف.تحليلي برتاریخ معاصر ایران.ترجمه عباسقلي غفاري فرد.تهران:سرا،

 . 1383ابرلينگ،پير.کوچ نشينان قشقایي فارس.ترجمه فرهاد طيبي پور.تهران:شيرازه،

 . 1363ي،فارسنامه.به تصحيح لسترنج.تهران:دنياي کتاب،ابن بلخ

 .1347ابن خلدون،عبدالرحمن.مقدمۀابن خلدون. ترجمه پروین گنابادي.تهران:بنگاه ترجمه ونشر کتاب،

 . 1372اردالن، عزالممالک.خاطرات عزالممالک )زندگي دردوران شش پادشاه(.تنظيم وتحشيه باقر عاقلي.تهران:نامک،

 . 1347لممالک.به کوشش ایرج افشار.تهران:بنگاه ترجمه ونشر کتاب،اصطخري،مسالک ا

 . 1379اعظام قدسي،حسن.خاطرات من یا تاریخ صدسالۀ ایران.ویراستار مرسلوند.تهران:کارنگ،

سال   در  فرنگي  لباس  پوشيدن  با  مخالفت  در  خان  رضا  فرمان  رّد  و  مالخليل  .  1307افخمي،ابراهيم.قيام 

 .1368تهران:محمدي،

 . 1374الهي،سکندر.کوچ نشيني در ایران پژوهشي در بارۀ ایالت وعشایر.تهران: آگاه  امان

 .1373اميراحمدي،احمد.خاطرات نخستين سپهبد ایران.به کوشش غالمحسين زرگري نژاد.تهران:مطالعات فرهنگي،

 .1377الواني،مهدي.تصميم گيري وتعيين خط مشي دولتي.تهران:سمت،

 . 1342بارت،فردریک.مونوگرافي ایل باصري.ترجمه کاظم ودیني.تهران:دانشگاه تهران،

 .1363باریر،ج.اقتصاد ایران.ترجمه گروه مترجمان مرکز تحقيقات وحسابرسي.تهران:سازمان برنامه وبودجه، 

 .1363بلوشر،ویپرت.سفرنامۀ بلوشر)گردش روزگار در ایران(.ترجمه کيکاووس جهانداري.تهران:خوارزمي، 

 . 1379بهار،محمد تقي.تاریخ مختصر احزاب سياسي ایران)انقراض قاجاریه(.تهران:اميرکبير،

 .1365بيات،کاوه.شورش عشایري فارس.تهران:نقره ،

 . 1305پهلوي،رضا شاه کبير. سفرنامۀ مازندران. تهران: مرکز پژوهش فرهنگ سياسي دوران پهلوي،

 .1378.ترجمه عبدالرضا مهدوي.تهران:البرز،پير دیگارودیگران،ژان.ایران در قرن بيستم

 . 1384تاپر،ریچارد.تاریخ سياسي اجتماعي شاهسون هاي مغان.ترجمه حسن اسدي.تهران:اختران،

 .1368تقي زاده، حسن.زندگي طوفاني)خاطرات سيد حسن تقي زاده(به کوشش ایرج افشار.تهران: علمي،

 . 1378محمد قزویني.تهران:دنياي کتاب،جلد.به تصحيح 3جویني،محمد.تاریخ جهانگشاي جویني.

جهانبگلو،رامين.ایران ومدرنيته:گفتگوهایي با پژوهشگران ایران وخارجي در زمينۀ رویارویي ایران با دستاوردهاي  

 . 1379جهاني.ترجمه حسين سامعي.تهران:گفتار، 

باسنوات   38و37و31و 28و27و26و25و19و18و15و14و2حبل المتين،شماره هاي متعدد)

 ش( 1309و1308و1307و1306

 .1378حسيني خواه،جمشيد.بویر احمد ورستم گاهواره تاریخ.تهران:فردا،

 .1379حکمت،فاخر.خاطرات سردار فاخر.به کوشش س .وحيد نيا.تهران:البرز،

 . 1373خليلي خو،محمدرضا.توسعه ونوسازي ایران دردورۀ رضاشاه.تهران:دانشگاه شهيد بهشتي،
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