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    چکیده
 م،یقللاهماننلد  ییایلرافبه عوامل  جغ التیا یخشک گسترش دارد. زندگ مهیکه درمناطق خشک و ن یانسان شتیمع یهاوهیاز ش یکی ینینشکوچ یزندگ مقدمه:

 ت.اس یرنوع کوچ اجبا نیکنند. بنابرا یها کوچ مدام فیبه منظور تعل یطیمح طیبنا به شرا نانینشدارد. کوچ کوچ یتوپوگراف طیشرا
 نشین ایران در اواخر دوره قاجار و رضا شاه است.بررسی زندگی قبای  کوچهدف پژوهش:  

 .پردازدیه قاجار مدر اواخره دور رانیا ریعشا یزندگ  یبه تحل یدادیو از نوع پس رو یلیتحل-یفیپژوهش با روش توص نیاروش شناسی پژوهش: 

 میالدی به بعد است. 1920زمانی محدوده جغرافیایی ایران و در دوره قلمرو پژوهش: 

 درآن زملان ریعشا تیجمع .تحومه را تحت کنترل داش تنها تهران و یحکومت مرکز را داشت و یمرج کامالً هرج و رانیکشور ا1920سال  درها و بحث: یافته

کنلد، یمل زیتجه و یتش را سازماندهوار ردیگ یجنگ را بعهده مدر ابتداء وزارت  و دیآیکودتا بسر کار م قیرضا شاه از طر 1921. درسال بود تیک  جمع4/1تا 3/1
 یاجتماع و یرهنگفساختار  رییو تغ یاسکان اجبار ر،یعبارت بود از خلع سالح عشا ریرضا شاه در قبال عشا یها. برنامهندینشیرسماٌ به قدرت م 1925سپس درسال 
 فیلطوا نایلرضاخان م ف،یعض ریعشابست و سپس بعداز سرکوب یصلح م یهامانیبزرگ پ ریا عشابود که ب نیا ریسرکوب عشا یرضا شاه برا کیاکت آنها بود.ت

 و آنها را سرکوب کرد. دیبزرگ جنگ ریخودش با سران عشا تیکرده و در نها جادیاختالف ا یریعشا
 بود. ، یک زبان و الئیکایران آنزمان، ایران متحد، مستق نتایج نشان داد هدف رضا شاه برای نتایج: 

 

 

ژه :کلیدوا  ، تخته قاپو کردن.عشایر، رضا شاه، اسکان اجباری نشینی،کوچ ها

                                                 
 r.bahrami@pnu.ac.ir   :Mail -E                                                            یرحمت اهلل بهرامنویسنده مسئول:   *   
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  مقدمه
پیلدایش ونحلوه  ، مطالعه نوع معیشت انسان وکشفاهداف مطالعاتی دانش جغرافیا استحیط از م -از آنجائیکه مطالعه روابط متقاب  انسان 

بله آن  و... ، اقتصلادناسلیششناسلی، جمعیلتانی مانند علوم اجتماعی، ملردمعلوم انس استمرار آن در گذشته وحال از موضوعاتی است که سایر
 (. 1373،58اند)بدری فر،پرداخته

زنلدگی  دایش این نلوعباره نحوه پیق خشک و نیمه خشک گسترش دارد. درهای معیشت انسانی که درمناطنشینی یکی از شیوهزندگی کوچ
پیلدایش ایلن شلیوه  رعام  اصللی د اند، از آن جمله دپالنول و فرودین معتقد ند کهی را بیان نمودهمختلف هایدانشمدان ایرانی وخارجی دیدگاه

 (.1369،21)مشیری، زندگی اقلیم است
اجتملاعی در  ی، اقتصلادی ودانشمندان علوم اجتماعی بیشتر عوام  سیاس دانند وواری در پیدایش زندگی کوچ موثرمیبرخی دیگرعام  ناهم

عوام   ولوژیک وشرائط مورف ی،دکتر سید رحیم مشیری عوام  آب وهوائ"کنند. اما برخی از جغرافیدانان از آن جمله تلقی می کوچ مهم پیدایش
 (.1373،51)مشیری،"دانداجتماعی در پیدایش کوچ موثر می اقتصادی و

 چرائللللی آ للللاز ی وطبیعللللی بللللا عبللللارت کجللللائ هللللای انسللللانی وه رویکللللرد جغرافیللللا در تحلیلللل  پدیللللدهازآنجائیکلللل
موقعیلت  آن مفهلوم کله در بیان مفهلوم کجلائی دهیم. درنشینان را مورد بررسی قرار میوچاین فرض ماهم شیوه زندگی ک شود، بر اساسمی 

کشور ملا شمالی رواج دارد و  درجه 40تا 20دهد که این نوع معیشت در عرض جغرافیائی رساند، نشان مینشینان را میزیست کوچ جغرافیائی  و
-ی داملدارها وکلوچضرورت اقلیم ا بهنیمه خشک دارد و بن این محدوده جغرافیائی دارای اقلیمی خشک و نیز دراین موقعیت جغرافیائی قرار دارد.

نشلینان چعیشلت کلوم  آن به نلوع در تحلی ،ارتباط آن با این موضوع باید مورد مفهوم چرائی و کردند. درها، کوچ مینشینان بمنظور تعلیف دام
ط تلاٌ مراتلع در یلک محلی، طبیعز دارنلدساالنه خود به مراتع نیا ها نیز جهت تامین نیازنشینان به دام وابسته است و داماقتصاد کوچ اشاره داشت.

د،کوچ کننلد. بعبلارتی باشتع مناسب میدیگر که بستر رشد مراهای کند الجرم برای رفع نیاز به محیطها را  تامین نمیجغرافیائی نیاز ساالنه دام
ر با ا پناه برده و به مروهمنه کوهستاننشینان به داکنند. در ابتدای فص  بهار کوچبایستی ازئیالق به قشالق کوچ می برای تامین نیاز ساالنه خود
 شدند.ناطق مرتفع تر برای چرا جابجا میها نیز به متغییر شرایط آب و هوایی دام

هلای قومیلت   وسلعت زیلاد وینطور بله دلیلهم شرایط توپوگرافی و نشینی در ایران به دلی  موقعیت ارتباطی وچازنظر تاریخی پدیده کو  
ها در کردسلتان، وان مثال کردهای قومی در کشور که ا لب دامدار بودند یک حکومت خودمختار محلی داشتند. بعن،  الباٌ اقلیتمختلف عشایری

چنین وضعیتی با  .ها در گرگانکمنتر بایجان وا در آذرهها و قشقائی، شاهسونمدبرخی از مناطق بویر اح ن وها در خوزستان، لرها در لرستاعرب
از  ری داشلت ومه آن زماملداحو کرد. به عبارتی حکومت مرکزی تنها بر تهران ومنطقه امنیت کشورمان را تهدید میتوجه به تحوالت آن زمان 

رسلماٌ از 1925شلاه در سلال تا اینکه رضلا .های محلی بودمسئله امنیت مرزها بعهده حکومت ترسی داشت ونظر امنیتی کمتر به این مناطق دس
، مستق  و ، متحدو ایران متمدنشعار ا همراه داشت. و سیاست خاصی برای اسکان اجباری و خلع سالح آنها را به آید وطریق کودتا بسر کار می

آیلا  ین سلوال اسلتارکوب عشایر ایران توسط حکومت رضا شاه است. پژوهش به دنبال پاسخ به الئیک بود. هدف پژوهش بررسی چگونگی س
 رضا شاه توانست ک  عشایر کشور سرکوب و آنها را یکجا اسکان دهد؟ 

 

 روش پژوهش
عه کتب مطال قیطر از یسنادو ا یامنظور از مطالعات کتابخانه نیا یاست. برا یدادیو از نوع پس رو یلیتحلل  یفیپژوهش توص وهیش

-کوچ نهیدر زم یاخلدو  یارجخ یهاو کتاب یخیمدارک تار قیاز طر یو در مطالعات اسناد یاسیعلوم س ،یعلوم اجتماع ا،یجغراف یهارشته

 رین با عشاعام  آتاه و نحوه ص رضا شدوره قاجار باالخ یو کارکرد ینظر یهادگاهیبر د شتریپژوهش ب نیشده است. در ا هاستفاد رانیا نانینش

 نظر است. رمدیو عشا التیو نحوه انقراض سران ا
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 رانیدرا ریتخته قاپو کردن عشا نهیشیپ

ود که از ب یاتیمال به یا متکهحکومت نیدرآمد ا .دادیم  یتشک التیازا یکیرا  یحکومت قاجار، حکومت مرکز انیاز حملة مغول تا پا
 اتیاز پرداخت مال اآنه یوددارو خ التیا یچیبودند و ضعف آنها، تمرد و سرپ رومندیفاقد ارتش ن هادولت نی. اشدیم افتیدر انییو روستا ریعشا

در  یکم سعحا  یا  ،یلد نیهم هبو  کردندیم دیرا تهد یمرکز حکومت در قدرت حاکم نداشتند، یکه سهم الت،یاز ا یرا به همراه داشت. برخ
 هایاتیلیارت و تحرک عم  از قد نیبا ا که بود  یمح  سکونت ا رییصورت تغ به یگاه ها،یگوندگر نیداشت. ا گرید التیا وضعی سازدگرگون
دسته از  نیاز خطر ا یمدت یکزدشوار بود. لذا حکومت مر نیزم تیموقع صیو تشخ دیجد طیمح با ییآشنا رایز شد،یکاسته م دیجد طیدر مح

م تا سالا از بعد انریا خینابع مربوط به تارممرز و بوم دارد.  نیا خیدر تار نهیرید یاسابقه قاپو تخته (.220:1368) فاری،ماندیدر امان م التیا
 یعباس صفو . شاهقاپو کردند تخته ای دیرا تبع التیاز ا یبعض سلسله، نیا نیطسال ی. برخانداوردهین انیبه م یقاپو بحث از تخته ،یدورة صفو

لر را بعد از  فیاز طوا یو بعض (.121:1358)بارتولد،کرد را به خراسان کوچاند التیا از یازبکان، بعضها و ترکمن تازاز تاخت و یریجلوگ یبرا
 زین (.ق1160-1148)نادرشاه افشار (.495:1350)افشوته ای،قاپو کرد و تخته دیتبع یر ی خوارِلر از لرستان به نواح انیورد شورش شاه یسرکوب
 هزتختیکمان را در تبرمقدم و تر افشار و التیاز ّ ا یاز آنها پرداخت؛ چنانکه جمع یبعض کردن قاپو و تخته دیبه تبع الت،یا فیو تضع هیتنب یبرا
 نینشکجای آنجارو آنها را د دیبعبه هرات ت رانیاز زنگنه را از  رب ا یو گروه اتین و قرابباجال التیا (.134:1341)استرآبادی،کرد قاپو
 یراسان جاخ یدر شهرها ورا کوچاند  جانیون و افشار آذربااهسش تالیحدود شصت هزار خانوار از اخره و باال (.254:1374)مروی،کرد
به لرستان  اعظم آنان بخش ،یوعمله را از لرستان به فارس کوچاند. بعد از مرگ  فةیطا آقامحمدخان، ن،یهمچن (.377:1344)گلستانه،داد

ردن ک میدر سه یسع شتریبو دولت  شدینم دهیکش شیدولت پ یاز سو ریاسکان عشا رامونیپ یتا اواخر حکومت قاجار، بحث جد. برگشتند
 به .افتی یارآشک تواتر ستمیو ب در قرن نوزدهم ریو عشا تالیداشت. اسکان ا گریآنان به اماکن د کوچاندن ای یدر قدرت مرکز التیسران ا
 زیفارس ن ییقاقش  یگان ان و بزرسرا نیرضاخان، در ب دنیرس انة به قدرتدر اواخر سلطنت قاجار و در آست تالیاسکان ا شةیاند رسدینظر م

 مطرح شد.
 

 اجاریه ـ وضعیت عشایر در اواخر دوره ق 
، کله سلتقیم نیروهلای خلارجیرد تا نفلوذ مکتر امنیت داخلی کشور را تهدید میای کمرسید که سیستم قبیلهبنظر می 19 در نیمه دوم قرن

ردن عشایر رایلج کروند اجباری ق در برخی از مناط .یگزین  شده بودنداداری را جا به جای آنها مراکز دولتی و ا ضعیف وقدرت برخی از عشایر ر
مات عملومی احلدا  خد مکانات واآب شرب،  ،ی از قبی  شبکه راه ارتباطی جاده، برخی معتقد بودند برای کنترل عشایر باید تاسیسات زیربنائبود
ا بله دنبلال خواهلد رروحی ملی وان های اولیه خود را از دست داده و در افزایش تعتقاد داشت که عشایر از این طریق اصالتایوگن ایوبان ا .کرد

 .(Tapper:1998 )داشت
فاٌ ه برخی مناطق صلررات دولتی بادظاهری بود و انتقال برخی از ا اسکان عشایر امری فریبنده و با این وجود درآن دوره تاثیر کلی استقرار و

آمیلز کلار را المتبصورت مس ری وتجربه کافی بود بنابراین از طریق سیاسی و ادا ارتش ایران درآن زمان فاقد مهارت و برای سرکوب آنها بود و
انی کله ت با کسدول آنها گردید و همین امر موجب یا ی گری برخی از تر نمود ولیات سنگین فشار را بر عشایر تنگدولت با اخذ ما آ از نمودند.

 کرد.کردند مستبدانه برخورد میمالیات پرداخت نمی
ای خلود قلملروی ها، هریلک بلرسونها، شاهداغها، قره، ترکمنتقویت گردید و عشایر مانند کردهانشینی واخر دوره قاجار ظاهراٌ روند کوچدر ا
علیه آنها تلدارک کو مت مرکزی برحبنظر رسید که تهاجماتی از سوی شدند. اما روسیه جابجا می ها تا سرحد مرز ترکیه وبرای تعلیف دام داشتند و

به منظور حفظ جان  مقاب  عشایر بخشی از مناطق مسلط گردد اما در شده بود که با مقاومت آنها روبرو شدند، هرچند در این دوره ارتش توانست بر
 .(Tapper:1998 )ی سران قبائ  بودن نگران پناهندگبردند ودولت ایرامال خود به آن سوی مرزها پناه می و

های اردبی  و مشکین اجرا واعمال نمود هرچند تاثیر دائمی برآنها برنامه اسکان اجباری را برای عشایر شاهسون1860بطورکلی دولت در سال
ب  تعدادی دیگر از عشایر درمقا نداشت اما قبائ  با یک مسئله هرج ومرج طلبی گرفتار شدند. سران حکومت هرچند بکبار با سران برخی از قبائ 

هلا واتحلاد برخلی از درمقاب  ناسیونالسلت1909ها درسال ترکمن شاه ازد بعنوان مثال حمایت محمدعلیکردنآنها را ضعیف می شدند ومتحد می
-، قشقائیهائ  جنوب مانند بختیارییا اینکه برخی از قبا و با لو بود که چند ماهی دوام نیاورد.شاهسون تحت رهبری رحیم خان قره ها وداغقره
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و املورات دوره شدند و یک بخش مهمی از روند سیاسلی دی در تهران داشتند با هم متحد مینفوذ زیا ها ، شاهسون و خمسه که جمعیت زیاد و
 کردند.قاجار را ایفاء می

 حکوملت مرکلزی بودنلد وهلی  ند و منشاء اصلی نگرانیهزار خانوار بود که عمده آنها کوچ رو بود 50تعداد جمعیت قبائ  بختیاری بیش از 
رداری سلران بلع سبب بهلره وقت بطور کام  زیر سلطه حکومت مرکزی نرفتند.هر چند سران قبائ  نیز باهم رقابتهائی را داشتند وهمین موضو

 حکومتی گردید تا از آنها بهره برداری نمایند. 
تصلمیم  بیاورنلد و تی را بوجودتشدید گردید مدعیان برای رهبری در کشور توانستند تغییرا با اکتشاف نفت میزان وابستگی ایران به انگلیس

رحکوملت تسللط داشلتند ب، همچنین آنها تا قب  از جنگ جهلانی اول در ملدت کوتلاهی بوجود بیاورند 1909اختار در سال اساسی در اصالح س
اد شد زیرا اتحلآنها می انع از اتحادمولت قاجار د زی بنام حاج ابراهیم وجود داشت ( وخانواده تاجر شیرا ها رقابت سنتی با ایالت قشقائی و)فارس

 (Karamustafa,2019 آنها تهدیدی برعلیه منافع خود می دانستند.)
-بنام لهقبی5عهده گرفت )بنوه حاج ابراهیم بنام میرزاعلی محمد خان قوام الملک رهبری جدیدکنفدراسیون خمسه را 1861و1860هایدرسال

ک قحلط سلالی دچار یل1870ال سالبته ای  قشقائی در  کردند وای  قشقائی(.ای  باصری که فارسی صحبت می های اینالو، ترک زبانان، بهارلو،
 عی  خان دوالئی.و به ایالت خمسه پیوستند با رهبری جدید اسما هزار نفر رسید15هزار نفر به 30شدند و تعداد جمعیت آنها از 

ب شلیکی عر الی پیشکوه وشدند صلوت الدوله یک پیمان با وایالت خمسه حمایت می قوام الملک وها که از سوی ه بختیاریدر زمان سلط
اقبل  از سلال تر توسلط دوللت نفل ، وو پروژه اسکان عشایر اینالو، عرب، بهلارلوخوزستان منعقد نمود اما این پیمان از سوی حکومت هم پاشید 

 .(Matthee,1993)مه دادندنشینی را اداها روند کوچبیشتر قشقائی ، وهااما برخی از عشایر عرب، باصری شد.بمورد اجراء گذاشته 1900
از  .ن اساسلیه تشکی  قلانوبارتی تا دور، بعناطق مرزی بر روی قبائ  ضعیف بودم های قب  از تغییر قرن تسلط حکومت دربطورکلی تا سال

 شناسیم.بعنوان دوره خان خانی در کشور میمرج یا  را بنام دوره هرج و1920تا 1890سال 
 

 ای او های قبیلهرضا شاه وسیاستـ 
سلت ها در جنگ شکک، ترحومه آن را تحت کنترل داشت تنها حکومت مرکزی تهران و مرج و و ایران کشوری کامالٌ هرج 1920در سال  

د، ا به عقب فرا خوانلش رود و سربازانب، اعتبار خودش را از دست داده بریتانیا بواسطه فشار اقتصادی .نفوذ خارجیان به ایران معلق ماندخوردند و 
ه حکوملت مرکلزی لیات بونه ماگ، با این وجود بیشتر کشور تحت کنترل قبائ  بود و سران قبائ  از دادن هر ها هم از گیالن خارج شدندبلشوک

-ا تشلکی  ملیعیت کشور رک  جم 3/1تا4/1رسد جمعیت قبائ  بنظر می .تجهیز نظامی کرده بودندحد کافی  کردند وخودشان بهخود داری می

 اداره آنها توسط رهبران قدرتمند بود. شدند، وگی خارج از حکومت مرکزی اداره میو تقریباٌ هم دادند
و  1923ل وزی او در سلا ده گرفت. مقلام نخسلترضا شاه از طریق کودتا برسر کار آمد و برای چند ماه زمام جنگ را بر عه 1921در سال 

 بود. 1925یان حکومت قاجار در سال پا
نشلینان ت کلوچاو در مهلاجر ی دانست و ا لبهای قبائ  را مرضاشاه ویژگی ، یک زبان و الئیک بود.نامه رضاشاه ایرانی متمدن، مستق بر

 تلا او شنائی نداشلتند.آندان با قانون چو دور نمودن آنها از رهبران مورثی بود که زبان  های او الینه کردن آنها با فرهنگ وبرنامه کرد.تالش می
 کرد که مبادا آنها گول وفریب بیگانگان بخورند.این حد به قبائ  توجه می

 رار واشلخلورد جلدی بلا بر امنیت در کشور و هنگامی که وزیر جنگ بود  دو جنبه اساسی داشت اول قدم بسوی نظم و ای اوسیاست قبیله
 او گیری شروع شلد.اتبتنی بر مالیالگوی سیاست او م نه تنها ارتش را تجهیز نمود بلکه ،ان دولت نیاز جدی به مالیات داشتقبائ  بود در آن زم

های اوبود مهرناب پارچگی که ازیک اتحاد و را تحت فرمانروائی خود در آورد، قبائ  متخاصم سال سلطنت خود ارتش را سروسامان داد و 5در مدت 
یاست اسکان اجبلاری را بملورد س1920درسال .بائ  قرار نگرفتق اگرچه این برنامه کام  مورد استقبال همه مردم و برای نس  جدید باز گرداند.

 کردند.بعنوان یک ظالم شکست خورد یاد میحتی او را  هائی با این برنامه صورت گرفت ومخالفت اجراءگذاشت و
ش ردید، چنلد ملاه بعلد ارتلنزدیکی زنجان آ از گ ها دربا شکست شاهسون شروع و1921بارزاتی او برعلیه عشایر در سالدرهرحال برنامه م

 مازندران شکست داد. ،گیالن ونیروهای ضد دولتی را در خراسان
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در  .راری دادسرحد مرز ترکیه فتا ا راآنه داد و در تابستان به کردهای سیمکو حمله کرد وسروسامان می ارتش را تجهیز و1922و در زمستان 
ا بله آرامش ر صلح و وب واردبی  و خلخال را سرک ،داغدر قره های قبائ خلع سالح نمود و شورش های را شکست وارتش شاهسون 1923سال 

 آذر بایجان آورد.
ن نظامی به خوزسلتان یک ستو1922ل دی ماه سا  ربی رخ داد دربود که در جنوب1924و1923اما بیشتر عملیات موفقیت آمیزش در سال 

یلک  1923ال سدر  بعید نمود.تیزد  به کرمان و سران قبائ  را دستگیر و به قبائ  حمله کرد و شکست سنگینی بر آنها تحمی  نمود و فرستاد و
های بختیاری را شکست خان 1924بعداز آن به خوزستان برگشت ودر سال  ارتش قوی به لرستان فرستاد و قبائ  پراکنده آنجا را از هم پاشید و

 داد و اعراب شیخ  زل را نیز تحت سلطه خود در آورد.
ودنلد به گلروه کلوچکی در عملیاتی قبائ  یملوت کلوکالن تلرکمن کل به گرگان جمله نمود و ها بود که ارتش قوی شده بود ودر این سال

سلتقر مهلا در پادگان ردید وها ارتش وارد بلوچستان گدر همان سال .شادلو و بجنورد خراسان حمله نمودبه کردهای  1925شکست داد ودر سال
 .حفظ کردنداستقالل خودشان را  1928ها تا سال ، هرچند بلوچگردید

ین پیمان زیلاد اد اما و منعقد نموهائی با اپیمان الدوله حمایت خود را از رضا شاه اعالم وها اسماعی  خان صلوترهبر قشقائی 1924در سال 
در تهلران ا را ضا شاه آنه، ربرای نمایندگی مجلس انتخاب شدند ، طی همین ساها بود که اسماعی  خان به همراه پسرش ناصر خانوام نداشتد

ران ملامو .و ایالت خمسله فرسلتاد هاآوری مالیات برای قشقائیمالیاتی را  برای جمع ماموران نظامی و 1925. و در سال باز داشت و زندانی کرد
-ب طی این سالنون کشف حجاکردند حتی قاشار بیش از حدی بر مردم تحمی  مییاتی ونظامی از دامها وتولیدات لبنی مایات می گرفتند وفمال

یکلی در شلته هلای چرت جنگها بصورهائی برعلیه رضا شاه آ از گردید و بیشتر این شورش، که نتیجه آن شورشها به مورد اجراء گذاشته شد
د کله سلرکوب شلدند املا شلهائی از سوی کردها در  رب و لرها در لرستان پر پا قیام 1928و 1927های س تبدی  شد. در سالکوهستان زاگر

ها به آنها ملحق شلدند یاریآ ز گردید که بعدها بخت 1929، بویر احمد و دیگر قبائ  در سال نگ عشایر قشقائی، ایالت خمسههای هماهشورش
نمودند که بر دولت  قشقائی تعهد ناصر خان از رهبران در مقاب  اسماعی  خان و ایر از رضاشاه امتیازتی را گرفتند وکه نتیجه آن آتش بس و عش
 های آنها را پس داد. دولت نیز اسلحه فشار نظامی وارد ننمایند و

رضلا اما  ها تمام گردید.ائیپیروزی قشق رخ داد که با 1932هائی در سال شورش درگیری و های خود وفا نکرد ودر این پیمان دولت به قول
ردار سلشلتی کله بلرای هائی که مجدداٌ اتفاق افتاد موجب دستگیری اسماعی  خلان و هملان سرنوشورش ، وشاه برای آخرین با شکست خورد

موال بعید، مصادره ا، تامود از اعدب ل سران عشایر عبارتبختیاری اتفاق افتاد برای او اعمال کرد که همانا حکم اعدام بود. سیاست رضاشاه در قبا
 (.Cronin, 2003 )و زندان بود

ر لبنی د تولیدات دامی و بمورد اجراء گذاشت که نتیجه آن یک فاجعه بزرگ بود که با کاهش شدید 1934سیاست اسکان اجباری را در سال 
عشلایر اجلازه  اشاه شد و بههای رضین موجب تعدی  سیاستا اثرات خود را در اقتصاد ملی نشان داد. و ها وروستا به همراه داشت وسطوح شهر

 (.Shahshahani,1995:145شد که بطور محدود و با اجازه دولت جابجا شوند )ه داد

 

 گیرینتیجه
ه هنگلام بلهم رضلا شلاه این پژوهش با هدف بررسی نحوه سرکوب عشایر ایران در دوره رضا شاه انجام گرفته است. به طور کلی اهداف م

 اختار فرهنگلی ودوم تغییلر سل اسکان اجباری آنهلا و ار آمدن در برابر عشایر کشور دو مسئله عمده را در بر داشت اول خلع سالح عشایر وسرک
 ایر بود.اجتماعی عش

ماننلد زره نظامی  باال بردن توان رزمی و های بارز رضا شاه  به هنگام به قدرت رسیدن تشکی  ارتش قوی از طریق تجهیز ویکی از فعالیت
ها ساخت تا ارتش بتواند به مناطق کوهستانی رفتله و براحتلی های نظامی در کوهستانرضاشاه برای سهولت کارجاده توپ بود. ، تانک وهاپوش

جنگ تعدادی از هرچند در ابتداء  ها پناه برده بودند وجنگ چریکی براه اندخته بودند دستگیر نماید.عشایری که به کوهستان بتواند از خود دفاع و
تعلدادی  مقدم خان در مرا ه، کاشکه که تحت فرمانروائی طللوت دولله و ،داغراسان، حاجی علیلو در قرهخ سران عشایر مانند ظفرالدوله کرد در

عشلایررا  تعدادی از سران ،را در دست گرفترا سلیم نمودند اما پس ازآنکه رضاشاه مناطق مختلف کشور  مشکین خود ازسران قبای  شاهسون و
گران داخللی وخلارجی  -پژوهش  دراین راستا تا ازاین طریق ساختار قدرت عشایر را ازبین ببرد. زندانی نمود. تعداد دیگری را نیزتبعید و اعدام و

 ر اجتملاعی واز نظل نظر سیاسی چندان موفقیت آمیز نبلود. اسکان داد اما از را سرکوب و های نظامی عشایرمعتقدند که هر چند ازطریق عملیات
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تغییر در ساختار مدیریتی آنها را به دنبال داشت از نظر اقتصادی نیز ملانع از  فرهنگی ساختار آنها را ازطریق تغییر لباس محلی به فرنگی، تبعید و
، از جنبله خلدماتی کاهش سطح در آمد عشایر هملراه بلودافت تولیدات لبنیاتی که با  ها وجابجائی وکوچ عشایر گردید نتیجه آن تلف شدن دام

، راه ارتبلاطی و آب شلرب تلدارک ظر بهداشت و درمان، تعلیم وتربیتعشایر را که اسکان داده بود هی  گونه امکانات وخدماتی را برای آنها از ن
ایر کشورمان نلام بلرد. در آمیز نام ببریم باید یک عام  مصیبت وار برای عشین کار را بعنوان یک عام  موفقیتبنابراین قب  از آنکه ا ندیده بود.

نشینان الجلرم باشد. وکوچتوپوگرافی می نشینی وابسته است به عناصرطبیعی از قبی  تغییرات اقلیمی وپیدایش زندگی کوچ پایان اینکه ویژگی و
نابود کند اما نتوانست شیوه معیشلت اگرچه رضا شاه توانست سران عشایر را  دهند.ها انجام مینظور تعلیف دام،کوچ را به می اجبار نه اختیاراز رو

 و زندگی عشایر کشور را تغییر دهد.
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ABSTRACT 
Introduction: Nomadic life is one of the ways of human livelihood that spreads in arid and semi-

arid regions. The life of nomad depends on geographical factors such as climate and topographical 

conditions. Nomads migrate according to the environmental conditions in order to raise livestock. 

Therefore, the type of migration is mandatory. 

The purpose of the research: Investigating the life of nomadic tribes of Iran at the end of the Qajar 

and Reza Shah periods. 

Research Methodology: This research analyzes the life of Iranian nomads at the end of the Qajar 

period with a descriptive-analytical method. 

The scope of the research: the geographical area of Iran and in the time period of 1920 AD 

onwards. 

Findings and discussion: In 1920, the country of Iran was completely chaotic and the central 

government only controlled Tehran and its suburbs. The nomadic population at that time was 1.3 to 

1.4 of the total population. In 1921, Reza Shah came to power through a coup d'état, and at first took 

charge of the Ministry of War, organized and equipped his army, and then officially came to power 

in 1925. Reza Shah's plans for the nomads consisted of disarming the nomads, forcing them to 

resettle and changing their cultural and social structure. Reza Shah's tactic to suppress the nomads 

was to make peace treaties with the big nomads and then after suppressing the weak nomads, Reza 

Khan among the tribes the nomads created differences and finally fought with the big nomadic 

leaders and suppressed them. 

Results: The results showed that Reza Shah's goal for Iran at that time was a united, independent, 

one-language and secular Iran. 
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