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  چکیده
رضاشاه تحت تاثیر پیشرفت علمی و اقتصادي دول اروپایی به منطور ترقـی ایـران   

نمـودن ایـالت و عشـایر و اخـذ     ) یکجانشین(اقداماتی چون خلع سالح،تخته قاپو
وي چون وجود عشایر و شیوه معیشت آنان را مایـه  . مالیاتهاي جدید را اعمال کرد

ـ     ان را سـرلوحه امـور ترقـی    سرافکندگی خود و کشور می دانسـتت، مبـارزه بـا آن
ایـن  . خواهانه خویش قرار داد ومأموران خـود را روانـه منـاطق عشایرنشـین کـرد     

اي و تحلیلـی بـر پایـه اسـتفاده از روش کتابخانـه      - توصـیفی پژوهش با رویکردي 
در ) سیاسـت مالیـاتی  (سیاستهاي عشـایري رضاشـاه  اسنادي بر آنست تا به بررسی 

بپردازد و نتـایج حاصـله   ) استان هفتم(ان پهناور فارسکنترل ایالت و عشایر در است
از اقدامات ماموران حکومت رضـا شـاه را در اوضـاع سیاسـی و اقتصـادي اسـتان       

هاي تحقیق حاکی از آنست که مأموران رضاشـاه  یافته. فارس روشن و مبرهن سازد
ن راسـتا  همچنین در ای. به تعدیات مالیاتی خود بر ایالت و عشایر فارس ادامه دادند

اداره مالیه فارس و حکومت نظامی قشقایی براي کنترل ایـالت و عشـایر تأسـیس    
این اقدامات نه تنها وصول مالیات در این استان را با مشکل مواجه ساخت؛ . گردید

ساز بروز اختالف بین اداره مالیه قشقایی و حکومـت نظـامی قشـقایی و    بلکه زمینه
س و سرانجام نارضایتی و شورش آنهـا در ایـن   تحمیل فشار بر ایالت و عشایر فار
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  مقدمه .1
هـا   ها، همواره از ابزارهاي مهمی بوده است که دولت دولت مالیات به عنوان بخشی از درآمد

آن، تحوالت اساسی در شـئون  با کاربست صحیح با تکیه بر اخذ آن  از مردم کشور خود و 
پیشـرفت  در واقـع  . انـد  بوجـودآورده مردمـان خـود    مختلف زندگی اقتصـادي و اجتمـاعی  

دارد وبـراي رسـیدن بـه ایـن      هـا  آنمالیاتی  هاي  اقتصادي کشورها وابستگی زیادي به برنامه
با نگـاهی  از این رو  است که  .مقوله باید در جامعه فرهنگ مالیاتی در بین مردم نهادینه کرد

توان به اهمیت و نقـش اساسـی مالیـات در حیـات      هاي مختلف تاریخی درایران می به دوره
با تشکیل سلسله قاجار و ورود ایران به دایره نظـام  . ایران پیبرد  اقتصادي و اجتماعی جامعه 
. هاي مختلف به پیروي از غرب، وزارت مالیه نقش مهمی یافت بینالملل و تشکیل وزارتخانه

قاجاروپهلوي اول به وجود آمد، بایـد   ةفرایند اصالحات دردور ۀبروز تغییرات که در نتیج با
انتظار داشت که آثار این تغییرات در کارکردهاي اقتصادي و بـه ویـژه مباحـث مالیـاتی کـه      

  ازجملـه . هـاي مـذکور داشـت، بازتـاب یابـد      در نظام اقتصادي ایران در دوره جایگاه مهمی 
اي بر روي عایدات حاصل از آن بـازنموده   هاي قاجار و پهلوي حساب ویژهمناطقی که دولت

: 2،ج1378 حسـینی فسـایی،  : ك.ر(باتوجه به گستردگی این ایالـت  . بودند، ایالت فارس بود
؛ 293- 296: 1390؛ مجیـدي،  410: 1362، )فرصـت الدولـه  (حسینی، محمـد نصـیر   ؛ 1487

گردیـد، اهمیـت زیـادي در     ز آنجا دریافت مییی که اها مالیات،)9: 1383شفیعی سروستانی، 
  .داشت ها آنحیات اقتصادي این دوسلسله و حاکمان 

، در جمعیت ایـران را تـا زمـان مشـروطه در بـر مـی گرفتنـد        ةایالت و عشایر که عمد
مسلح بـودن عشـایر و حضـور    . رخدادهاي تاریخ ایران همواره مؤثر و نقش آفرین بوده اند

در میان کوهها و مناطق صعب العبور موجب می شـد تـا آنـان بـه      آنان در حواشی مرزها و
شـد تـا طیـف     این ویژگیها باعث می. عنوان نیرویی مؤثر در رخدادهاي سیاسی ظاهر شوند

. هاي سیاسی گاه براي پیشبرد مقاصد خود از وجـود عشـایر و قـدرت آنـان سـود جوینـد      
را بـه فکـر بهـره بـرداري از      سلحشوري عشایر، امتیازي بود که گروه هاي سیاسـی  ۀروحی

عشایر می انداخت، ضمن آنکه این روحیه موجب میشد تا در مواقعی که بیگانگان، ایـران را  
مورد تهاجم قرار می دادند، در کنار سایر نیروهاي ملی و مردمی از مرز و بـوم ایـران دفـاع    

لسله در مواقـع  با وجود ماهیت خودکامه و استبدادي حکومت قاجار، پادشاهان این س. کنند
لزوم به منظور حفظ موقعیت خود مجبور بودند تا با گروههاي محلی قدرت کنار آمده و بـه  

در ایـن میـان ایـالت و عشـایر بـه      . همین جهت تکثّر و پراکندگی ساخت قدرت ادامه یابد
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عنوان یکی از گروههاي محلی قدرت بـا حـدود سـی درصـد جمعیـت کشـور از اهمیـت        
جمـع   ۀمرکز براي هر ایالت یک والی انتخاب می کـرد کـه وظیفـ   . دخاصی برخوردار بودن

والی براي تأمین نیروهاي امنیتی کمکـی از مرکـز دریافـت    . آوري مالیات را بر عهده داشت
 ۀرا جمع آوري نماید، مجبور بـود یـک رابطـ    ها مالیاتبنابراین براي آنکه حداکثر . نمی کرد

. منطقه را در دست داشتند، برقرار کند ةت که ادارکاري هماهنگ با زمینداران و رؤساي ایال
این وضعیت تا قبل از روي کار آمدن رضاشاه ویژگی بارز ساختار سیاسی قـدرت در ایـران   

نـه   ها آن. مؤثري براي اعمال قدرتشان نداشتند ۀدر واقع قاجارها هیچ وسیل. قاجار بود ةدور
دولتـی نیـز در اختیـار     ةنسـاالري گسـترد  تنها فاقد یک ارتش دائمی بزرگ بودند، بلکه دیوا

: 1376آبراهامیـان، . (نداشتند و به تعبیر یرواند آبراهامیان مستبدانی بدون ابزار اسـتبداد بودنـد  
بر یکجانشینان اعم از شهرنشینان  ها آننظامی  - سیاسی ۀبافت عشایري به ویژه سلط)14- 18

کل مضاعفی بر فرآیند انباشت سـرمایه  با نظام سیاسی مستقر به ش ها آنو روستائیان و پیوند 
عشایر و فشار فرآینـد دیوانسـاالري حـاکم و نیـز تـزاحم       ۀبه بیان دیگر سلط. آسیب می زد

تولید عشایري از یک سو فعالیتهاي کشاورزي را محدود می سـاخت و سـبب کنـدي     ةشیو
یه درونـزاي سـرما   ۀجریان آن در اجتماعات شهري می شد و از سوي دیگر رشـد و توسـع  

در چنـین  ) 126- 128: 1359اشـرف،  .(داري را از متن بازارها دشوار یا نا ممکن می ساخت
ساختاري هنگامی که نیروي دولت مرکزي رو به افول می نهاد، خودکامگی عناصر خودسـر  
و حکمرانان محلی را به شکل تحمل ناپذیري افزایش می داد و لذا تا زمانی که یک قـدرت  

زي ظهور نمی کرد، جنگ هاي خونین بر سر گسترش قلمرو در مـی  یکپارچه و فراگیر مرک
گرفت، راهها ایمنی نمی یافت، تولیدات کشاورزي و صنایع دستی و نیـز مبـادالت تجـاري    

. اقتصادي به مخـاطره مـی افتـاد    - رونق نمی گرفت، شهرها آباد نمی شد و حیات اجتماعی
  ) 289: 1360فشاهی، (

ن رفت از این مشکالت، از یک سو با واگذاري مسـئولیت  پادشاهان قاجار به منظور برو
جمع آوري مالیات، فراهم آوردن نیروهاي نظامی و برقراري نظم و امنیـت بـه رئـیس ایـل،     
قدرت او را به رسمیت می شناختند و از سوي دیگر با ایجاد نفاق بین سران ایالت، اعمـال  

سرکوب و انقیاد با این طیـف از  کوچ اجباري در مورد ایالت شورشی و در نهایت سیاست 
با وقوع انقالب مشروطیت نیز دولت ها و کابینه هایی کـه روي کـار   . جامعه کنار می آمدند

آمدند، اغلب بدون ثبات و لجام گسیخته بودند و راه حل مناسـبی نیـز بـراي لگـام زدن بـر      
ایـن عوامـل و پریشـانی و     ۀسـرانجام مجموعـ  . خودسري هاي این طیف از جامعه نداشتند
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امور کشور کار را به جایی رساند که همان روشنفکران و ترقی خواهانی کـه   ةناتوانی در ادار
» دیکتاتور مصلح«آرزوي یک ایران مدرن و متمرکز را در سر داشتند، به روي کار آمدن یک 

  . گردد به نام رضاخان رضایت دادند تا امنیت و یکپارچگی مجدداً در کشور حکمفرما
یکی از اقدامات رضاخان پس از طی کردن مدارج قـدرت و سـرانجام تاسـیس سلسـله     
پهلوي، در جهت ایجاد وحدت ملی، سرکوب ایالت و عشایر و ادغـام و تمرکـز نیروهـاي    

در نیل به این اهداف، از میان برداشتن خان هاي پرقدرت ایلی و نیروهاي گریـز  . مسلح بود
در واقع پهلـوي اول بـراي تحقـق    . و عاجل ترین اهداف وي بود از مرکز یکی از مهم ترین

در . امنیت و کنترل ایالت و عشایر در مناطق مختلف کشـور در صـدد اسـکان آنـان برآمـد     
فارس به عنوان یکی از بزرگترین مناطق عشایري کشور ایـن سیاسـت بـا شـدت و حـدت      

جا با توجه به وجـود طوایـف و   زیرا منازعات ایلی و عشیره اي در آن. بیشتري انجام گرفت
ممکن بـود، در اجـراي سیاسـت فـوق     ....) قشقایی، عرب، لر و (تیره هاي مختلف عشایري

اسکان ایالت و عشایر در منـاطق مـورد نظـر، نـه تنهـا      . براي رژیم مشکالتی را ایجاد نماید
 مورد قبول عشایر نبود؛ بلکه یکجانشینان نیز با سیاسـت اسـکان رضـا شـاهی روي خـوش     

از جمله پاداشهایی که در سیاست اسکان براي عشایر در نظر گرفته شده بـود،  . نشان ندادند
این نوشته با تکیه  بر اسناد سازمان اسناد . معافیت از پرداخت مالیات ایلی اغنام و احشام بود

، اسـناد  )کمـام (، اسناد کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی)ساکما(ملی ایران
خـاطرات پـاره اي از دولتمـردان و    صوصی خوانین کشکولی، نشریات محلـی فـارس و   خ

تالش دارد به این سـؤال پاسـخ دهـد، واکـنش ایـالت و عشـایر       مجریان سیاست عشایري 
تحقیق بر آن است که این  ۀفارس در برابر سیاست مالیاتی حکومت رضاشاه چه بود؟ فرضی

واقع نشد؛ بلکـه تعـدیات مـأموران رضاشـاه در      موضوع نه تنها در امر سیاست اسکان مؤثر
ي سابق شکایات ایالت و عشایر را در مناطق مختلف در بـر داشـت و در   ها مالیاتوصول 

 . پی داشتشورش عمومی آنان را در  ۀنهایت زمین
  

  پیشینه تحقیق. 2
تحقیق باید اذعان نمود که تاکنون پـژوهش مسـتقلی در بـاب سیاسـت      ۀدر خصوص پیشین

در . هاي مالیاتی حکومت رضاشاه در کنترل ایالت و عشایر فـارس صـورت نگرفتـه اسـت    
ي پهلـوي اول در  هـا  سیاسـت  ةمنابع اسنادي و مدارك آرشیوي اطالعات گسترده اي در بار

ایـن اسـناد دولتـی و خصوصـی،      دقیـق  ۀمورد ایالت و عشایر فارس موجود است و مطالع
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سیاست مالیـاتی حکومـت رضاشـاه در     ةامکان دستیابی به آگاهی ها و نانوشته هایی در بار
یکی از مهمترین منابعی که می تـوان  . کنترل ایالت و عشایر فارس را براي ما فراهم می کند

اج نمـود،  سیاست اسکان عشایر توسط رضاشاه را از آن اسـتخر  ةاطالعات ارزشمندي دربار
از یکی از مجریان سیاست عشـایري بـه نـام حسـن     » خاطرات من یا تاریخ صد ساله ایران«

وي مأمور سیاست اسکان عشایر فارس و شاهسـون بـود و آگـاهی    . اعظام قدسی می باشد
جزئیات سیاست عشایري رضاشاه در مناطقی مثل فارس در اختیـار   ةهاي سودمندي در بار

اعظام قدسـی کـه در   . یاي نامعلوم این سیاست را روشن می نمایدمی گذارد و برخی از زوا
ش و به عنوان رئیس اسکان ایالت و مقارن با حکمرانـی امیـر ابـراهیم شـوکت     1316سال 

اعظـام  . (الملک علم به فارس آمد از اخاذي هاي مالیاتی مأموران دوایر اسکان یاد مـی کنـد  
  ).216: 1345قدسی، 

اطالعـاتی در مـورد   « ]1307- 1309[ورش عشـایري فـارس  شـ »کاوه بیات نیز در کتاب 
و همکـاري  ) ي ایلـی هـا  مالیـات نظارت مستقیم بـر  (اهداف تشکیل حکومت نظامی قشقایی

بیـات،  . (ش ارائه داده اسـت 1304در سال  ها مالیاتکالنتران طوایف قشقایی با آنان در اخذ 
د بـه طمـع ورزي و فسـاد    هم چنین نصیري طیبی و عاقلی نیز در تألیفات خـو ). 45: 1365

و ایجاد تغییرات در ترکیـب   ها مالیاتبرخی از سران نظامی و دخالتهاي عوامل مالیه در اخذ 
ایل و تبعید غر رسمی رهبر آن که زمینه هـاي شـورش عمـوي در ایـل قشـقایی و ایـالت       

 :1377؛ عـاقلی، 109: 1378نصیري طیبی، . (همجوار را فراهم ساخت، در اختیار می گذارند
نیز در مورد موضوع این پژوهش مطالبی ذکر کتب و نوشته هاي دیگر  البته در ) 304 - 308

هر چند پژوهشگران داخلی و خارجی در کتب خود از زوایاي گوناگون به ایـن  . شده است
مبحث پرداخته اند؛ اما این تحقیق با بررسی مطالب مربوط به این جریان اقتصـادي دیـدگاه   

رویکرد حکومت رضاشاه نسبت  ةاین دیدگاه مواردي چون نحو.نمایدجدیدي را مطرح می 
نـوآوري ایـن    .باشـد  بر اساس اسناد نو یافته میو  در مورد مسائل مالیاتی   فارس به عشایر

تحقیق با توجه به پیشینه، در بررسی واکنش ایالت و عشایر فارس در برابر سیاست مالیـاتی  
سازمان اسناد ملی ایران و اسناد مجلس شوراي اسالمی حکومت رضاشاه با استفاده از اسناد 

از ایـن  .و به ویژه اسناد خصوصی است که تاکنون به طور مستقل به آن پرداخته نشده اسـت 
ي غیرقـانونی از  هـا  مالیاترو در پژوهش حاضر رویکرد مأموران حکومتی رضاشاه در اخذ 

  . ایالت و عشایر فارس و پیامدها و نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرد
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  ن رضاشاه نسبت به آنانو عشایر و رویکرد امنیتی مأمورا اسکان ایالت ۀنظامنام. 3
 ۀش و از سوي وزارت داخله تنظـیم و  بـه همـ   1313اسکان ایالت که در سال  ۀدر نظامنام

اسـکان، ایالـت فـارس     ۀفارس ارسال گردید، براساس مفاد سیزده گانایاالت از جمله ایالت 
بایست نسبت به اسکان ایالت و طوایفشان به مدت دو سال و طبق مقررات این نظامنامه  می

 1313دوم، والیان و حکام می بایست تا آخر خرداد  ةبر اساس ماد هم چنین. اقدام می نمود
أموریت خود تهیه و کمیسیونی مرکـب از رئـیس   م ةفهرست کاملی از ایالت و طوایف حوز

کـل فالحـت تشـکیل داده و نسـبت بـه       ةادار ةقشون، رئیس مالیه و رئیس امنیـه و نماینـد  
هایی که هر طایفه باید در آنجا اسکان داده می شدند، و اقداماتی که براي تسریع امـور   مکان

ـ 6 ةاسـاس مـاد   بر. الزم می دانستند، تبادل نظر می نمودند أمورین اسـکان، بایـد مزایـاي    ، م
اسکان از قبیل معافیت مالیات اغنام و احشـام و معافیـت از پرداخـت مالیـات مزروعـی در      

از  ها آنهمچنین تسهیالتی براي تکثیر اغنام و احشام . رساندند مدت پنج سال را به عمل می
خاطر نشـان   ها آنگرفت و سرانجام تعلیم  اصول فالحت به  طرف مأمورین دولت انجام می

، نظامنامه اسـکان ایـالت،   ساکما. (را به زراعت و فالحت ترغیب و تشویق می نمود ها آنو 
  ).19/2/1313: ، تاریخ سند350- 7044  :سند ، شماره19/2/1313

بهعنـوان یکـی از مهمتـرین منـاطق عشایرنشـین      –سیاست اسکان عشایر رضاشاه در فارس 
علیرغم الغاي مالیات اغنام و . بیشتري انجام شد برخالف دیگر مناطق باشد توحدت - کشور

هـم   ش از عشایري که تخته قـاپو مـی شـدند،   1307در سال  احشام از سوي مجلس ششم
. چنان اخذ مالیات هاي غیرقـانونی از  ایـالت و عشـایر سـاکن فـارس انجـام مـی گرفـت        

و بـه  هـاي مـأموران مـالی داشـتند      هایی که ایـالت و عشـایر فـارس از خودسـري     شکایت
و » التعلیـف  حـق «یی همچـون  هـا  مالیـات خصوص از اجحافاتی که در زمان اسکان با اخـذ  

  .باشد شد،گواه بر این امر می روا داشته می ها آننسبت به » مالیات سرگله«
گراي  اصطالح توسعه هاي به این بود که با برنامه) پدر و پسر(اشتباه اساسی دولت پهلوي 
را به حاشیه راندند، اما به  ها آندار حمله کرده و  نتی و ریشهخود به نهادها و نیروهاي س

هاي قدرتمند اداري و اجتماعی جـایگزین   حکومت، از ایجاد سازمان ۀدلیل ساخت بست
  )553: 1385واعظ، ( .ناتوان بودند

ي جدید زراعی ها مالیاتاز جمله برنامه هاي مذکور؛ یکجانشین نمودن ایالت و وصول 
قاجار به دلیل فقدان قدرت مرکـزي، مشـکالت زیـادي     ةصول مالیات در دورو. از آنان بود
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نه تنها مالیاتی بـه خزانـه وصـول نمـی شـد، بلکـه       . براي دولتمردان قجري ایجاد نموده بود
  .رؤساي ایالت و عشایر نیز از پرداخت مالیات  به مأموران مالیاتی جلوگیري می کردند

س احمد شـاه بـر تخـت سـلطنت و برقـراري      و جلو) ق1327(با خلع محمد علی شاه 
مشروطیت، همچنان شاهد نابسامانی و هرج و مـرج در فـارس و در ابعـاد مختلـف      ةدوبار

تاخت و تازهاي ایالت و عشایر در مناطق مختلف فارس بر این هـرج و مـرج و   . باشیم می
ها خاتمه دهد، نـه   به علت فقدان دولتی مقتدر و متمرکز که به این ناامنی. ناامنی دامن می زد

باشـیم؛   هاي سران ایـالت و عشـایر مـی    تنها در این ایالت گسترده و پهناور شاهد یکه تازي
. شـد  نیز به درستی وصول نمی ها مالیات ،بلکه در نبود یک والی قدرتمند در رأس این ایالت

رس هاي مکرري که در طی این سالها بـر فـا   البته به دلیل عدم بارشهاي مناسب، خشکسالی
اي  این موضوع در نامـه . را نیز با مشکل مواجه نموده بود ها مالیاتمستولی گردیده بود، اخذ 
عفـت  . فارس به مجلس شوراي ملی ارائه گردید، مشهود اسـت  ۀکه توسط دختر امام جمع

ق و دو سال پس از اسـتبداد صـغیر   1328محرم الحرام  14 ۀاي که در مورخ الشریعه در نامه
توضیحاتی مبنی بر بـازدهی کـم محصـوالت زمینهـاي      ۀگاشت، ضمن ارائبه مجلس وقت ن

خود در بلوك مرودشت و متعاقب آن تخفیفی که توسط حاکمـان فـارس از زمـان مرحـوم     
ق توانـایی پرداخـت   1326پدرش براي آنان قائل بودند، بر این نکته تأکید داشت که تا سال 

ق بـه علـت تحـوالتی    1328و در سال  مالیات زمینهاي مزروعی خویش را داشت؛ اما اینک
» انقـالب «که در فارس در طول سالیان گذشته رخ داده بود و وي از این تحوالت به عنـوان  

از جملـه دالیـل عفـت    . کند، پرداخت مالیات مقرر وي را با مشکل مواجه نموده بود یاد می
ـ  ةالشریعه در ناتوانی اش در پرداخت مالیات به ادار تاخـت و تازهـاي    ایالـت فـارس،   ۀمالی

ایالت و عشایر فارس بر زمینهاي مزروعی وي و بـه یغمـا بـردن محصـوالت زراعـی اش      
مواجـه  این موضوع باعث شده بود وي با مشـکالت زیـادي   . توسط آنان دانسته شده است

پرداخته  و آنچنان که خودش توضیح داده است، با خانه فروشی و قرض به زراعت می شود
اشاره به این نکته که صدق عرایض وي را اعضاء انجمن ایالتی فارس  سرانجام وي با! است

دهند، از مجلس تقاضا نمـود،   و نمایندگان فارس در مجلس شوراي ملی مورد تأیید قرار می
فارس تخفیـف نقـدي و جنسـی را کـه در سـالهاي       ۀبا انعکاس شکایت وي به پیشکار مالی

: سـند  ة، شـمار سـاکما . (گذشته از آن برخوردار بود، مجدداً در در مورد وي مراعات نماینـد 
  ).ق1328محرم  14: ، تاریخ سند240- 40193
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عفت الشریعه، فوراً آن را به وزارت مالیه  ۀریاست مجلس شوراي ملی بعد از وصول نام
وزارتخانه درخواسـت نمـود تـا ضـمن رسـیدگی بـه درخواسـت وي        ارسال نمود و از آن 

صـفر   4 ۀمجلس شوراي ملی به وزارت مالیه، مورخ ۀنام. (پاسخی در خور به وي داده شود
  ).ق، همان سند1328
  

  براي کنترل ایالت و عشایر سیاست عشایري رضاشاه در فارسابعاد مالیاتی . 4
مقارن با قدرت گیري تـدریجی رضـاخان    که) ش1301(در اواخر حکومت احمدشاه قاجار

وقت خطاب به رئیس الوزاري وقت نوشـته شـد کـه     ۀاي از وزارت مالی سردارسپه بود، نامه
ـ ). صولت الدوله بود(ها و رهبر آنان حاکی از گسترش قدرت قشقایی فـوق،   ۀبر اساس مکاتب

ت مالیه وصـول شـده   فارس به وزار ۀمالی ةوزارت مالیه از راپورتی خبر داد که از طرف ادار
ي سـالهاي قبـل   هـا  مالیـات بود و بر اساس محتویات آن صولت الدوله که خود از پرداخت 

قدرتش در مناطق دیگر فـارس مثـل    ۀامتناع نموده بود، اینک در صدد بود تا با گسترش دامن
و بـه کنتـرل درآوردن ایـن منـاطق و     ... بلوکهاي فال، گله دار، جم، اسیر، عالء مرودشت و 

وزارت مالیه در . قدرت خود را در این مناطق هم بسط دهد - با جلب رضایت دولت - لبته ا
دالیلی که این وزارتخانـه بـه   . صولت الدوله ممانعت به عمل آورد ۀصدد بود از این خواست

ده در  آن استناد می نمود، این بود که صولت الدوله که خـود از پرداخـت مالیـات قشـقایی     
وگیري نموده، اینک و در صورتی کـه موفـق بـه سـرکوب خـوانین ایـن       پانزده سال قبل جل

شد، ناگزیر با به دست آوردن مبلغی در حدود دویست الی سیصد هزار تومـان و   منطقه نمی
سـرانجام  . به هر ترتیب ممکن در صدد بر می آمد،  بقایاي مالیاتی سـالهاي قبـل را بپـردازد   

ا با درخواست صـولت الدولـه مبنـی بـر سـرکوب      وزارت مالیه از وزیر داخله تقاضا نمود ت
خوانین مناطق مذکور موافقت ننموده و براي سرکوبی آنـان از امیـر لشـکر جنـوب،در ایـن      

ن بـه نقـل    - 62106: ةمطالعات تاریخ معاصر ایران، شمار ۀاسناد مؤسس. (زمینه استفاده گردد
  ).317: 1381: از میرزایی دره شوري

جهـت کنتـرل ایـالت و     تاسیس سلسله پهلوي، طنت ورضاخان با جلوس بر تخت سل
از جملـه اهـداف اصـلی    . عشایر  فارس مبادرت به تأسیس حکومت نظامی قشـقایی نمـود  

ش، نظـارت مسـتقیم بـر    1304تشکیل حکومت نظامی قشقایی از بدو تأسـیس آن در سـال   
قبل از آغاز کـوچ  از دیر باز رسم بر آن بود که ایلخان قشقایی حدود ده روز . مالیات ایل بود

تنـگ  «ایل، تعدادي از سواران خویش را در معیت یکی از اقوام و بسـتگان خـود بـه محـل    
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داشـت تـا    اعـزام مـی   ،، در اول بلوك بیضا که محل عبور اکثر طوایف قشـقایی بـود  »خیاره
 هـا  آنهاي مالیاتی را تسویه کنند و کالنتران دیگر طوایف قشقایی نیز که مسیر کـوچ   حساب
خـود را تحویـل مـأمورین     ۀدیگر بود، موظف بودند به آنجا بیاینـد و مالیـات طایفـ    ۀاز نقط

ها ساالنه سه درصد از عواید اتبـاع   قشقایی خان ۀدر ناحی). 45: 1365بیات، . (ایلخانی نمایند
به عبارت دیگر رعایا ساالنه از هر صـد رأس دام خـود،   . گرفتند خود را به عنوان مالیات می

دادند کـه نـام ایـن     ه معموالً بز یا گوسفند بود، به عنوان مالیات به خوانین میسه رأس دام ک
  ).522: 1345لمبتن، . (بود »گله بگیري«نوع مالیات، مالیات 
محمد ناصر خان را که به صورت ظاهري ریاست ایل ش .ه1304در سال رضاشاه حتی 

قشـقایی در مجلـس شـوراي    ایـل   ةقشقایی را برعهده داشت، به تهران دعوت کرد تا نمایند
ملی بباشد در واقع رضاشاه با این حربه محمدناصرخان را به صورت تبعید در کنار پـدرش  

: 1381؛ میرزایـی دره شـوري،   24: 1365بیـات،  . (مجبور به سکنی گزیدن در تهـران نمـود  
ـ   ۀدر نتیج) 282 ه این اقدام، سران نظامی که اکنون سران ایل بودند، قدرت را به دسـت گرفت

طمع . و به دلیل نا آشنایی با زندگی ایلی و شاید هم عمداً مشکالت زیادي به وجود آوردند
و  هـا  مالیـات و همچنین دخالتهاي مستقیم عوامل مالیه در اخذ  ها آنورزي و فساد برخی از 

در ایـل   هاي شورش عمومی رهبران آن زمینه ایجاد تغییرات در ترکیب ایل و تبعید غیر رسمی
: 1365؛ بیـات،  109: 1378نصیري طیبی، . (و حتی ایالت همجوار را فراهم ساختقشقایی 

  ).282:؛ میرزایی دره شوري25
ایلخانی بود و وي تنها با مستوفیان  ةگردآوري مالیات از ایالت بر عهد ۀدر گذشته وظیف

بایست هـر سـال مبلـغ معینـی بـه دولـت        ایلخانی که می. و عمال دیوانی طرف حساب بود
چگـونگی  . ازد، در امر وصول مالیات از طوایف گوناگون آزادي عمـل بیشـتري داشـت   بپرد

وضع اقتصادي هر طایفه یا تیره که بستگی به میزان بارندگی، شیوع بیماري و دیگر حـوادث  
داشت، عاملی بود که ایلخان به هنگام وصول مالیات به آن توجه داشت و این خـود باعـث   

روابط میان ایلخانی و طوایف وظایف متقابلی . خود نشان دهدشد که انعطاف بیشتري از  می
ایلخانی در عین حال که در مقابل حکومت مرکزي موظف بود، از وحـدت  . کرد را ایجاد می

اگر خودکامه بود، وظایفی هم در قبـال  . کرد بایست حراست می ایلی طوایف خویش نیز می
  . در پی حسن انجام وظیفه اش بودایل بر عهده داشت؛ ولی مأمور موقت دولت دست باال

هم چنین در میان ایالت فارس به کرات مشـاهده شـده اسـت کـه ایلخانـان بخشـی از       
امالکی که به هر جهـت تـا حـدود    . ي ایلی را از عواید امالك خویش پرداخته اندها مالیات
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چنـدان  اما مـأمورین مالیـه   . زیادي و با تکیه به قدرت ایلخانی کسب یا نگهداري شده است
 ةاین ایل یا آن طایفه نبودند و بدون توجه به عوامل متغیر حاکم بـر شـیو   ةدربند شرایط ویِژ

 ).27- 28:بیات. (زندگی عشایري خواستار اجراي بی چون و چراي حکم دولت بودند
در واقع رضاشاه  که از همان آغاز سلطنتش در صدد بود  تـا قـدرت عشـایر و ایـالت     

را تحت کنترل خود درآورد، از سیاست ایجاد حکومت نظامی  ها نآفارس را محدود کند و 
هایی که سران حکومـت نظـامی    اهمیت این موضوع در نامه. در قلمرو ایل قشقایی بهره برد

بر اساس اسناد برجـاي مانـده،   . قشقایی به کالنتران این ایل می نگاشتند، بسیار مشهود است
م نظامی قشقایی صادر نمود، از وي خواست که خطاب به حاک امیر لشکر جنوب در حکمی

تا به عموم کالنتران ایل و بلوك قشقایی تأکید نماید، من بعد به اجراي احکام دولتی پایبنـد  
سواد این حکم به دستور امیرلشـکر جنـوب و   . بوده و در اجراي دستورات سرپیچی ننمایند

ـ      یکـی از ایـن سـواد    . دتوسط حکومت نظامی قشقایی در بـین کالنتـران ایـل توزیـع گردی
ـ . (کشکولی بزرگ تحویل گردیـد  ۀنیز به الیاس خان کالنتر طایف) ها رونوشت( سـلطان   ۀنام

ش، اسـناد خصوصـی   29/11/1306 ۀعباس خان نیکبخت به الیاس خان کشـکولی، مورخـ  
  )کشکولیسیاوش 
هـاي بـزرگ و تـأثیر گـذار ایـل قشـقایی بـود کـه در          کشکولی از جملـه طایفـه   ۀطایف
. را در معادالت قـدرت ایفـا مـی نمـود     اي فارس از دوران قاجار به بعد نقش مهمیرخداده

فوق بودند که در رقابـت بـا    ۀطایف ۀمحمد کریم خان و محمد علی خان از کالنتران برجست
آنـان بـود    ۀمحمد کریم خان از اولین کالنتران برجسـت . طوایف دیگر قشقایی معروف بودند

. ان یکی از نمایندگان فارس به مجلس شوراي ملی راه یافـت که در اوایل مشروطیت به عنو
همچنین محمد علی خان نیز بـه عنـوان یکـی از رقبـاي معـروف صـولت الدولـه، ایلخـان         

مقارن با جلوس رضا خـان بـه سـلطنت،    . قشقایی، در منازعات قدرت در فارس مطرح بود
و کشـکولی کوچـک بـه    کشکولی بزرگ به کالنتري الیاس خـان   ۀمذکور به دو طایف ۀطایف

  . کالنتري عباسعلی خان تقسیم شده بود
هاي قشـقایی   در قشقایی، حاکمان نظامی نیز به تأسی از ایلخان با استقرار حکومت نظامی

مأموران نظامی خود یا کالنتران طوایف را براي تحصیل مالیـات بـه محـل تالقـی طوایـف      
 ةادار«اي بود کـه در   ل قشقایی به گونهاهمیت تحصیل مالیات ای. قشقایی در بیضا می فرستاد

ـ  ةدایـر «اي بـه نـام    ، دایـره »ایالتی فارس و بنادر جنوب ۀمالی . ، ایجـاد شـد  »قشـقایی  ۀمالی
کـرد کـه    ها را از بیضـا صـادر مـی    عبور طوایف و دام ةتنها در صورتی اجاز مأمورین نظامی
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نمونه، حاکم نظـامی قشـقایی   به عنوان . خانوارها مالیات خود را در آن نقطه پرداخت نمایند
آقـاي الیـاس خـان،    «کنـد کـه    در دستوري به یکی از کالنتران کشکولی در این باره امر مـی 

کشکولی، الزم است به سواران مأمورین بیضا قدغن اکیـد نماییـد کـه از عبـور      ۀکالنتر نصف
انوار یـا  هر گاه یک خـ . احشامات قشقایی از هر طایفه باشند، جداً جلوگیري به عمل آورید

ـ (» .یک گوسفند از بیضاء عبور نماید، شخص شما جداً مسـئول خواهیـد بـود    سـلطان   ۀنام
ش، اسـناد خصوصـی سـیاوش    1307مرداد  23 ۀعباس خان به الیاس خان کشکولی، مورخ

  ).کشکولی
کفیل حکومت نظامی قشقایی، نایب آقاخان، که به دنبال عزل سلطان عباس خان مـدتی  

و خطاب  1307شهریور  12داشت، در این باره در دستوري در تاریخ این سمت را بر عهده 
  :دارد به کالنتر کشکولی بیان می

مکفی سوار براي جلوگیري از عبور احشامات  ةالزم است به فوریت، خود شما با عد...
کل قشقایی به بیضاء و تنگ خیاره، حرکت نموده و به معین نایب حسین پاشا خان کـه  

ملحق شوید و به معیت مشار الیه از عبـور احشـامات    ،حشامات استمأمور جلوگیري ا
مالیات  ۀبدون تأدی] که[جلوگیري نمایید و هر گاه یک خانوار یا یک گوسفند شنیده شود 

شخص شما  ةو تحصیل جواز رسمی از اینجانب عبور نموده است، مسئولیت آن به عهد
. رف بیضاء حرکت خـواهم نمـود  خود اینجانب هم همینطور دو روزه به ط. خواهد بود

هم سعی نمایید که به فوریت تمام وصـول  ] را[الزم است مالیات ابواب جمعی خودتان
  ).کشکولیاسناد خصوصی سیاوش ( بیضاء تحویل نمایید] در[موده و ن

عالوه بر حکومت نظامی، وزارت مالیه نیز مأمورین خود را براي تحویل مالیات قشقایی 
مالیه و کالنتران طوایف بـر سـر کیفیـت تحصـیل مالیـات       ةت و بین اداربه منطقه اعزام داش

مالیه، الویت جمع آوري مالیـات هـر تیـره را در     ةدر حالی که طبق دستور ادار. اختالف بود
اول با کدخدایان و ریش سفیدان آن تیره بر عهده داشت، کالنتر طایفه خود خواسـتار   ۀدرج

زیـر کـه از طـرف     ۀاین اختالف در نام. ب جمعی خود بودهاي ابوا اخذ مستقیم مالیات تیره
نوشـته شـد،    1310مـرداد   17فارس و خطاب بـه کالنتـر کشـکولی در     ۀپیشکار ایالتی مالی

  :مشخص است
دارد اوالً، در موضوع کم و زیـادي مالیـات    ابوالوردي اشعار می ۀراجع به مالیات طایف... 

اغنام و احشام  ۀکه ممیزي و احصائی ه، مادامیمالی ۀایالت، طبق دستور صریح وزارت جلیل
ثانیـاً  . طوایف انجام نیافته همان مالیات معمـولی سـنواتی بایـد مطالبـه و وصـول شـود      
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مذکور خودشان قبالً یک قسـمت عمـده از    ۀو ریش سفیدان طایف] کدخدایان[کالنتران
ند و در صورتی که مالیات را پرداخته و براي مابقی با معرفی ضامن معتبر تمسک سپرده ا

خود طایفه در موقع خود تقریباً مالیات را با معرفی ضامن معتبر بپردازد، وصول مالیـات  
  ).کشکولیاسناد خصوصی سیاوش ( ...شود به دیگري واگذار نمی ها آن

طوایف بود،  ۀفارس در عین حال که خواستار تحصیل به موقع مالیات هر سال ۀمالی ةادار
مالیات سالهاي قبل را نیز که طبق اظهار وزارت مالیه وصول نشده بود، از کالنتران قشـقایی  

ق، یعنـی اواخـر جنـگ    1337/ش1297در این باره  و راجع به مالیات سـال  . کرد مطالبه می
ش بـه کالنتـر   8/10/1305 ۀفارس و بنادر جنـوب در مورخـ   ۀمالی ةجهانی اول، پیشکار ادار

  :ی نوشتکشکول
 1337 ۀمطابق سن 1297 ۀکشکولی بزرگ قشقایی، در سن ۀآقاي الیاس خان، کالنتر طایف
ایلخانی قشقایی بود، مبلغ سی و سه هزار و ) سردار احتشام(هجري که آقاي احمد خان 

] سردار احتشام[نظر به اینکه ... مزبور بقایاي مالیاتی دارد ۀششصد تومان کسري بابت سن
مالیه داده که من در آن سنه  ۀبه طهران رفته و عرض حالی به وزارت جلیلدر هذه السنه 

در امور مالیاتی به هیچ وجه دخالت ننموده ام و مالیات آن سنه به هیچ وجه وصول نشده 
مالیه در این باب حکمی صـادر   ۀو در محل باقی مانده است، لذا از طرف وزارت جلیل

کرده است، ] منعقد[با آقاي احمد خان که در طهران عایدات  ةشده که مطابق قرارداد ادار
مشارالیه هر گاه جمع آوري نشود، دولـت حـق    ۀتا مدت یک سال قبوض یا مفاضا نام

در ضمن تذکر داده اند، هر گاه کالنتـران  ... مبلغ مزبور را از ایشان نخواهد داشت ۀمطالب
ند، مالیات آن سـنه را بـه   قبوض یا مفاضا یا نوشتن حقایق خودداري کن ۀطوایف از ارائ

پس در این صورت الزم است آن سنه را به هر کس پرداخته . دولت مقروض خواهند بود
ـ  ةرا بـه ادار  ها آناید، اگر قبض یا مفاصا در دست دارید،  قشـقایی داده، فهرسـت    ۀمالی

و هر گاه قبض یا مفاضا در دست ندارید، ممکن است کتباً بنویسـید کـه   . دریافت دارید
لیات آن سنه را به کی پرداخت شده که آدرس آن نوشته شما را مدرك کرده و از احمد ما

خان مطالبه و دریافت دارد و در خاتمه اکیداً می نویسد که جواب را بـا اولـین فرصـت    
بایست بدهید که تا موقع قرارداد سابق الذکر منقضی نشده باشد و در صورت تعلل و  می

شوند و دیگر اسناد  منقضی شود به کلی ایشان بري االزمه میمسامحه اگر قرارداد مزبور 
 طوایف قشـقائی  ۀرئیس مالی. یا مفاصا نامه و یا اقرار شما بال اثر و نتیجه نخواهد داشت

   )کشکولیاسناد خصوصی سیاوش (
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از ) ایلخان وقت قشقایی مقارن با جنـگ جهـانی اول  (هاي مالیاتی سردار احتشام  اخاذي
فارس توسط وي، در ایـن زمـان    ۀمالی ةي مقرر به ادارها مالیاتدم پرداخت ایل قشقایی و ع

بـه همـین   . گریبانگیر کالنتران قشقایی شده بود و آنان را با معضلی جدي مواجه نموده بـود 
 ةي عقـب افتـاد  هـا  مالیاتقشقایی سعی در وصول  ۀفارس از طریق امین مالی ۀمالی ةدلیل ادار

  .قشقایی داشت
ش را از کالنتر کشـکولی، الیـاس   1297فارس در حالی مالیات سال  ۀمالی ةهمچنین ادار
کرد که وي در آن سال کالنتر کشکولی نبوده و حتی یـک سـال بعـد از آن،     خان، مطالبه می

ق، احمد خان سردار احتشام، ایلخان وقت قشقایی، فتح اهللا خان 1338/ش1298یعنی سال  
در حالی . کشکولی بزرگ گماشته بود ۀکالنتري طایفو جهانگیر خان کشکولی را مشترکاً به 

فارس از کالنتران کشکولی می خواست مالیـات امـالك و مراتـع خـود را در      ۀمالی ةکه ادار
اصفهان نیـز خواسـتار وصـول مالیـات امـالك و مراتـع ییالقـی         ۀمالی ةقشالق بپردازند، ادار

طوایـف   ۀاحمد شوکت، رئیس مالی ۀامن. (شهرضا و سمیرم بود ۀمالی ةکالنتران مذکور به ادار
اصـفهان   ۀمالی ةادار ۀو نیز نام 1307مرداد  9قشقایی خطاب به الیاس خان کشکولی، مورخه 

ش، از مجموعـه اسـناد خصوصـی    1307مـرداد   5 ۀبه کالنتران و خوانین کشکولی، مورخـ 
  )کشکولیسیاوش 

قشقایی نیز مدام و طی عالوه بر فشار وزارت مالیه بر خوانین کشکولی، حکومت نظامی 
بـه   هـا  آندستوراتی اغلب تهدید آمیز خواستار جمع آوري و تسلیم مالیات طایفه از طـرف  

که حکومت نظامی قشقایی خطاب به الیاس  در این باره و در طی حکمی. بود مقامات نظامی
  :خان فرستاد، آمده است

ارید تا تعویقاتی که مستلزم در موضوع وصول بقایاي مالیاتی اقدامات الزمه معمول بد... 
شود، ایجاد نشود و چون از طـرف مقـام    مالیه می ةبی اعتباري کالنتر طایفه در قبال ادار

فرماندهی محترم تیپ مستقل فارس وظایفی به شما مرجوع خواهـد گردیـد، الزم    ۀعالی
یا شخصیت صالحیت دار دیگري ] کشکولی[نادر خان  ةاست وصول مالیات را در عهد

حکومـت نظـامی    ۀنام... ( ذار نمایید که در اجراي این امر نیز اختاللی حاصل نشودواگ
ش، اسـناد خصوصـی سـیاوش    1307آبان  10 ۀقشقایی به الیاس خان کشکولی، مورخ

  ).کشکولی

همچنین در دستوري دیگر سلطان عباس خان نیکبخت رئیس وقـت حکومـت نظـامی    
کشـکولی توسـط الیـاس     ۀش طایفـ 1306سال خواستار جمع آوري بقایاي مالیاتی  ،قشقایی
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خیلـی  «بر اسـاس سـند حاضـر کـه بـا قیـد       . کازرون گردید ۀمالی ةخان و تحویل آن به ادار
و خطاب به الیاس خان صادر گردید، سلطان عباس خان خطاب به الیاس خان و در » فوري

د، ارکـان حـرب لشـکر جنـوب بـه وي داده شـده بـو        ةراستاي دستوراتی که از سـوي ادار 
  :درخواست نمود که موارد ذیل را سریعاً به سرانجام برساند

دهم در صورتی که فتح اهللا ابوالوردي تفنگهـایی کـه نـزد     به موجب این حکم اجازه می
خود و کسان خود دارد، تحویل بدهد، یا تأمین بدهید که مشغول امور رعیتی خـود باشـد و   

 .شما مسکن نماید ۀباید همیشه در جوار خان
را سریعاً جمع آوري نموده، در کازرون حاضر نمائید که با حضـور  ..... اشیاء غارتی ۀکلی

 .کمیسیون به صاحبانش مسترد گردد

طایفه را فوراً جمع آوري نموده در کازرون تحویل ) 1306(بقایاي مالیات هذه السنه ۀکلی
که مواد فوق را شود  خاتمتاً از حال تحریر الی مدت ده روز به شما فرجه داده می. دهید

چنانچه بعد از انقضاء مدت مزبور مواد مذکور را اجرا نموده باشـید کـامالً   . اجراء نمائید
سلطان عباس خان نیکبخت به الیاس خـان،   ۀنام( مسئول و شدیداً مجازات خواهید شد

 ).کشکولیاسناد خصوصی سیاوش  ۀش، از مجموع25/10/1306 ۀمورخ

مختلف قشـقایی در پرداخـت مالیـات مقـرر بـا آن       علیرغم شرایط دشواري که طوایف
طوایف قشقایی بر پرداخت مالیات تا دینار آخر مصر بودند و بـر   ۀمواجه بودند، رؤساي مالی

ـ .  ي مذکور فشار وارد می آوردندها مالیاتکالنتران این طوایف براي پرداخت    ةادار ۀدر نام
  :بر این موضوع تأکید شده است قشقایی و حکومت نظامی قشقایی به الیاس خان ۀمالی

کشکولی بزرگ مبلغ دو هزار تومان از بابت مالیات فرستاده  ۀآقاي الیاس خان کالنتر طایف
ـ  . شما قنبر فرستادم ۀدر مقابل دو فقره قبض رسید توسط گماشت. بودید  ۀالزم اسـت بقی

یاور محمد  ۀنام( . ...وجوه مالیاتی ابوابجمعی خودتان را هم سریعاً و صول و ایصال دارید
، اسـناد  11/1304/ 14 ۀپروین حاکم نظامی قشقایی و شش ناحیه به الیاس خان، مورخ

   ).کشکولی خصوصی سیاوش

طوایف قشقایی خطاب به الیاس خان، از وي می خواهد تـا   ۀدیگر رئیس مالی در حکمی
مـاهور   ۀر منطقهاي مجزاي امالك هر کدام از خوانین کشکولی که د اظهارنامه ۀعالوه بر ارائ

قشقایی و مشخص نمودن اربابییا  ۀمالی ةبه ادار - مذکور بود ۀکه محل قشالقی طایف–میالتی 
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، در این مورد سریعاً اقدامات الزم را انجام دهند تا بامشخص نمودن ایـن  ها آنخالصه بودن 
  :ول گرددنیز وص ها آنامالك مالیات قانونی 

  بزرگکشکولی ] کالنتر[آقاي الیاس خان 
کشکولی است و  ۀالزم است امالکی که در ماهور میالتی که فعالً محل قشالق طایف

داراي امالك ایشان و غیره است چه در تصرف خودتان و یا سایر خوانین کشکولی 
کشکولی است هر چه زودتر براي هر یـک جداگانـه    ۀو یا اشخاصی دیگر از طایف

ثبات مالکیت ایـن امـالك متصـرفین در    اظهار نامه بدهید و اگر هم مدارکی براي ا
 ۀقشقایی باید ارائه بدهید که مراتب به مرکز راپرت شده، سابق ۀدست دارند، به مالی

از مرکز معلوم شود و بدیهی است در دادن اظهار نامـه   ها آنخالصه یا اربابی بودن 
لحساب تسامح نخواهد شد؛ چرا که عجالتاً براي اسناد باید از متصرفین بطور علی ا

. معلوم شود ها آنخالصه و اربابی  ۀبوصول مالیات قانونی اقدام شود تا بعد که سابق
، 9/5/1307 ۀطوایف قشقایی به الیاس خان، مورخ ۀاحمد شوکت رئیس مالی ۀنام(

  ).کشکولیاسناد خصوصی سیاوش 

همچنین در مواردي دیگر حکومت نظامی قشقایی از کالنتـران طـوایفی کـه افـرادي از     
یی را کـه ایـن افـراد از    ها مالیاتاو پناه آورده بودند، تقاضا داشت که  ۀایف دیگر به طایفطو

در . طفره رفته بودند، وصول نموده و آن را به مرکز حکـومتی ارسـال نماینـد    ها آنپرداخت 
حکومت نظامی قشقایی خطاب به الیاس خان و بـه   ةاي که دایر توان به ضمیمه این مورد می
خانوارهاي دره شوري که در ابیوردي شیراز سکنی نمـوده بودنـد، صـادر     ۀامپیوست تعهدن

بایست  ضمن اجراي اقـدامات الزم   الیاس خان می ،بر اساس این ضمیمه. نمود، اشاره نمود
ملحـق شـده بودنـد،    ) کشکولی بزرگ(او  ۀدر مورد این تعهدنامه، از خانوارهایی که به طایف

به عمل مـی آورد و وجـوه دریـافتی از آنـان را بـه عنـوان       ترتیبی براي وصول مالیات آنان 
ـ . (طوایف دره شوري به مرکز حکومتی ارسـال مـی نمـود    ۀمالیات سالیان یـاور محمـد    ۀنام

  ).کشکولی، اسناد خصوصی سیاوش 15/12/1305 ۀپروین به الیاس خان، مورخ
فشارهایی کـه از سـوي وزارت مالیـه و حکومـت نظـامی قشـقایی بـه         ۀعلی رغم  هم

فـارس بـه فرمانـدهی کـل قـواي       ۀشد، طبق گزارش کفیل ایالتی مالی وارد می ها آنکالنتران 
ش 1307قران و بابت سال  2869ش مبلغ 1306جنوب، کالنتران قشقایی بابت مالیات سال 

ر بودند که از این مبـالغ سـهم الیـاس خـان و     فارس بدهکا ۀمالی ةقران به ادار 138925مبلغ 
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کفیـل  . قـران بـود   23132قـران و   2010اسفندیار خان، کالنتران کشکولی بزرگ، به ترتیب 
  دارد که فارس در پایان گزارش خود اظهار می ۀمالی

ي مزبور از مؤدیان یعنی افراد ایل وصول شده و نزد کالنتران مانده است، ها مالیاتچون 
سعید سـمیعی   ۀنام( مطالبه در وصول آن نخواهد بود رود، موجبی براي عدم گمان می
، از 1308دي مـاه   18 ۀکـل قـواي جنـوب، مورخـ     ةفارس بـه فرمانـد   ۀکفیل مالی

  ).کشکولی مجموعه اسناد خصوصی سیاوش

ـ  ةاخذ مالیـات از ایـل قشـقایی بـین ادار     ةدر برخی از موارد نیز در مورد نحو  ۀمالی
امی قشقایی اختالفاتی بروز می نمود که سرانجام  جانشـینی فـرد   فارس و حکومت نظ

دیگري را در رأس حکومت نظامی قشقایی به همراه داشت که در تعـدي و سـتمگري   
هاي  استخر در یکی از شماره ۀبه عنوان نمونه روزنام! دست کمی از حاکم قبلی نداشت

ـ  ةدارخود، از اختالف یاور رخشا رئـیس حکومـت نظـامی قشـقایی و ا     فـارس و   ۀمالی
  :جانشینی سلطان عباس خان نیکبخت به جاي وي سخن راند و در این زمینه نوشت

ـ  ةنظر به اختالف نظري که مابین ادار قشـقایی   ۀمالیه و آقاي یاور رخشا در موضوع مالی
پیش آمد، یاور رخشا از حکومت قشقایی کناره گیري اختیار نموده و نظر به اینکه یـک  

سابقه که از وضعیات ایلی مطلع باشد، براي حکومت قشقایی الزم بود، لـذا  نفر مأمور با
بر حسب تصویب امارت معظم لشـکر جنـوب بـه    ] نیکبخت[آقاي سلطان عباس خان 

 حکومت نظامی قشقایی منصوب و در این هفته به سمت مأموریت خود عزیمت نمودند
  ).2 :14، ش 1927جوالي  8/ 1306تیر 16/ 1346محرم  8استخر، سال دهم، (

میـرزا حبیـب اهللا   «فارس نیز در طی حکمـی  ۀمالی ةبا تغییر حکمران نظامی قشقایی، ادار
قشقایی انتخاب و او نیز به سمت محـل مأموریـت خـود     ۀرا به عنوان امین مالی» خوانساري

  ).همانجا. (عازم گردید
بـه دالیلـی نظیـر    هاي آن در بعضی اوقـات   اخذ مالیات از ایل قشقایی و طوایف و تیره

قشقایی و اختالفات و مشاجرات وي بـا حکومـت نظـامی قشـقایی و      ۀسوء تدبیر امین مالی
همچنین عدم مساعدت والـی فـارس و طمـع ورزي کالنتـران و مـأمورین محلـی وصـول        

شد تا براي حل اختالفات، مـأمورانی از   مالیات، به تعویق می افتاد و این موضوع موجب می
ش که مالیات ایـل قشـقایی بـه دالیـل ذکـر      1311در سال . زم فارس گردندعا) تهران(مرکز 

ارکان حربِ وزارت جنگ، سرتیپ سیف افشار عـازم   ةشده وصول نشده بود، از سوي ادار
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ش و بعد از انتزاع ملک ملک منصور خان قشقایی، مالیات ایل بـر  1310در سال . فارس شد
ریال بـرآورد شـده بـود کـه     820000ود اساس تحقیقات محلی از کدخدایان طوایف در حد

در ادامـه بـر   . مالیاتی بسپارند ]تعهد[مالیه تمسک ةکدخدایان در بدو امر حاضر شدند به ادار
ریـال بـرآورد    822846، مالیـات ایـل قشـقایی را در حـدود     1311همین اساس و در سـال  

ـ   و ) الفتح ایرانـی ابـو (وقـت قشـقایی    ۀنمودند؛ اما به دلیل مسامحه کاري و اهمال امـین مالی
اختالفات وي با حکومت نظامی قشقایی، تنها در حدود نصف مبلغ مزبور وصول گردیـد و  

ـ  . بقیه بدون وصول ماند  ۀبا ورود سیف افشار به فارس، کمیسیونهایی با حضور پیشـکار مالی
را از مبلـغ   1312فارس، حکومت نظامی و امین مالیه تشکیل گردید و سرانجام مالیات سال 

ریـال آن را بـه عنـوان     5612الذکر به ششصد هزار ریال تنزل دادند که از این مبلغ نیز  فوق
مبلـغ را کـه در حـدود     ۀفراري و بدهی صولت الدوله مجزا نموده و بقی ۀمالیات یازده طایف

شد، مأخذ مالیات ایل قرار دادند و ضـمناً در صـورت مجلسـی     می... پانصد و چهل هزار و 
را نیز به همان مبلغ  1311ین بر این موضوع تأکید نمودند که مالیات سال که تنظیم شد، طرف

  . دریافت نمایند) پانصد و چهل هزار و اندي ریال(
ـ    قشـقایی بـا    ۀبا رفع اختالفات و حرکت سیف افشار به سوي تهران، مجـدداً امـین مالی

ي عقـب  هـا  مالیـات حکومت نظامی اختالف پیدا نمود و این موضوع باعث شد تـا مجـدداً   
ایالتی فارس به عنـوان   ۀبراي حل اختالفات و وصول مالیات مفتش مالی. افتاده وصول نشود

فارس به محل اسکان طوایف قشقایی اعزام شد؛ اما آنچنـان کـه در اسـناد     ۀمالی ةادار ةنمایند
ي وصـول نشـده را بـه طـور کامـل دریافـت       ها مالیاتمربوطه آمده است، وي نیز نتوانست 

  ).ش15/5/1312: ، تاریخ سند240- 23935ساکما، . (نماید
قشقایی در عـدم پرداخـت    ۀفارس و در رأس آن امین مالی ۀمالی ةاز جمله دالیلی که ادار

ي عقب افتاده به آن استناد می نمودند، عدم مساعدت حکومت نظامی قشـقایی بـه   ها مالیات
اي کـه مفتشـین وزارت    امـه این موضـوع در ن  .در امر وصول مالیات بود عنوان بازوي نظامی

دلیـل فـوق کـه مـأمورین     . باشد ارسال نمودند، مشهود می ،فارس ۀمالیه به کوثر، معاون مالی
  :زیرا. مالیه مستمسک خویش قرار داده بودند، از نظر مفتشین پذیرفتنی نبود ةادار

بایستی مراتـب را بـه وزارت   ] مالیه ةادار[با فرض عدم مساعدت حکومت نظامی، اداره 
با فـرض اینکـه   . مالیه اطالع داده و تقاضا نموده باشند از مرکز احکام مؤکد صادر گردد

 که مصراً تقاضا نمایند؛ ثانیاً از یکی دو مرتبه تذکر داده و مؤثر واقع نشده باشد، الزم بود،
مؤکده که در تقویت جنگ، بلکه دفتر مخصوص شاهنشاهی اوامر  ۀمجراي وزارت جلیل
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شرف صدور یابد، تا حکومت نظامی واقعاً مکلف گردد که  و مساعدت حکومت نظامی
دهد که بـه موجـب    ضمناً این نکته را تذکر می. از هیچ قسم مساعدت خودداري ننماید

ـ    کالنتـران و   ۀمندرجات دوسیه و مرقومات فرماندهی محترم تیپ مسـتقل فـارس، کلی
از پرداخت مالیات استنکاف نداشته است و از این رعایت هم  رؤساي ایل مطیع و احدي

بنا بر مقدمات فوق الذکر دستور فوق با وجود حضور مفتشین وزارتی . ... ممنون بوده اند
نترل و تفتیش بوده پسندیده هاي ایل تحت ک فارس خصوصاً در موقعی که دوسه ۀدر مالی
ـ  مفتشین وزارت مالیه به کـوثر معـاون   ۀنام( نیست ، 14/9/1312 ۀفـارس، مورخـ   ۀمالی
  ).سند  همان

فوق، حسن کوثر، با استناد به به دالیلی  که مانع انجام وصـول مالیـات    ۀدر پاسخ به نام
ـ  ةفارس شده بود، بر این نکتـه تأکیـد نمـود کـه ادار     ۀمالی ةتوسط مأموران ادار فـارس   ۀمالی

. او و کارکنان آن اداره نبوده اسـت  مسئولیت خود را انجام داده و در این مورد دالیلی متوجه
  ). ، همان سند15/5/1312 ۀحسن کوثر به مفتشین وزارت مالیه، مورخ ۀنام(

دست بـه   ۀشد، در نتیج با آنکه مالیات به طور کامل از افراد و خانوارهاي طایفه اخذ می
بـه   مالیه کـه هـر کـدام نیـز     ةدست شدن بین کالنتر، کدخدا، حکومت نظامی و مقامات ادار

گذاشتند، آنچه در نهایت باقی مـی   خود سهمی از مالیات پرداختی را براي خود کنار می ۀنوب
  .شد، بسیار اندك بود دولت واریز می ۀماند و به خزان

با چنین اجحافاتی که حکومت نظامی قشقایی بر علیه ایل قشـقایی و سـران آن تـدارك    
ــد، ســران ایــل در ماههــاي آغــازین ســال   ــل ش صــدد 1308دی ــل عوام ــد در مقاب برآمدن

تـوان   در این مورد می. رضاشاه اختالفات قبلی را کنارگذارده و با همدیگر متحد شوند نظامی
ایالـت   ۀایل قشقایی و خطاب به پیشکار مالی ۀبه سندي اشاره نمود که بر اساس آن امین مالی

خان ساالر حشـمت   ابتدا سهراب خان و علی. هایی نموده بود فارس به مفاد آن اتحاد اشاره
حرکتی را آغاز کردند و سپس کالنتران طوایف یکدل و یک جهت متحـد گشـته در چمـن    

اي که سران ایـل آن را امضـاء    در نامه. جمع شدند دور هم، »خان خبیس«یا  »خان خویس«
در ایل قشقایی و ناکارآمدي حکومت آنـان شـکایت    هاي حاکمان نظامی کردند، از بیدادگري

ان بازگرداندن محمد ناصر خان قشقایی براي بـه دسـت گـرفتن امـورات ایـل      کرده و خواه
آنان همچنین با هم سوگند وفاداري یاد نمودند و قرآن مهر کردنـد و بـا بوسـیدن آن    . شدند

به نقل از میرزایی  ساکما،. (سوگند یاد نمودند تا با آخرین نفس با نیروهاي رضاخان بجنگند
  ).318:دره شوري
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. عباس خان در فیروزآباد شروع بـه دسـتگیري و بازداشـت مخـالفین کـرد     از آن طرف 
صولت الدوله در تهران مجدداً دستگیر شـد و  . فشارهاي  مأمورین مالیاتی نیز بر تشنج افزود

دانسـت بـه    خدیجه بی بی، همسر او که تنها راه آزادي شوهرش را گسـترش شـورش مـی   
. نیروهاي عشـایري درآمـد   ةشبند به محاصرسللطان عباس خان نیز در فرا. شورش دامن زد

او و نیروهایش خلع سالح شدند و به وساطت تنی چند از سـادات محلـی کـه شـال سـبز      
  .)285:، هماندره شوري. (خویش را بر آنان حائل کردند، از مهلکه جان سالم به در بردند

در شورش عشایري فارس در اوایل سلطنت رضـا شـاه کـه اوج و شـدت آن در سـال      
ش بود، ایالت قشقایی، بختیاري، ممسـنی، بویراحمـدي و سـایر ایـالت بـر حسـب       1308

قدرت شرکت داشتند و براي قشون آن روز این شورش بسـیار خطرنـاك و در عـین حـال     
پـس از تشـکیل   . گرفـت  اي را در بر می هاي سنگین آن رقم قابل مالحظه وسیع بود و هزینه

وسـیعی شـامل اصـفهان،     ۀانه بـه کنتـرل منطقـ   قشون متحد الشکل یکی از لشکرهاي پنجگ
کرمان، یزد، بلوچستان، سیستان، فارس و بنادر جنوب مأموریت یافت و به تدریج ایـالت و  

  )302- 303: 1377عاقلی، . (عشایر این مناطق را به فرمان حکومت مرکزي درآورد
سـوء   زمانی ریشه در علل و عوامل مختلفـی چـون   ۀدر واقع شورش عشایر در این بره

هاي ایلی، گرفتن مالیـات از ایـالت    تدبیر مقامات نظامی و اخاذي مأمورین دولت از خانواده
اجباري، خلع  ۀبدون در نظر گرفتن بضاعت مالی و کشاورزي آنان، اجراي قانون نظام وظیف

. بـود ... سالح عشایر و تصویب قـوانینی چـون انحصـار دولتـی بـر تریـاك و دخانیـات و        
  .)304- 305:همان(

کلیه  افراد ایل قشقایی که در تمام نقـاط مغـرب فـارس     1307در روزهاي پایانی اسفند 
پراکنده بودند، در چاه کاظما اجتماع نموده، تحت ریاست علی خان ساالر حشـمت، بـرادر   
صولت الدوله به عناوین مختلف تمام طوارق و شوارع را مسدود نمودند و علیه تصـمیمات  

 اي چـون  گانه 8هاي  اي اعتراض و مخالفت گذاردند و خواستهدولت و مصوبات مجلس بن
عـدم خلـع سـالح    ، انتصاب وي یا یکی از برادرانش به مقام ایلخـانی ، آزادي صولت الدوله

رفـع  ، عدم اجـراي لبـاس متحـد الشـکل    ، عدم اجبار جوانان ایالت به نظام وظیفه، قشقایی
ایلخانیرا به دولـت مرکـزي اعـالم    جمع آوري مالیات توسط و  تضییقات اداره سجل احوال

  ).307- 308 :همان( نمودند
بعد از سرکوبی شورشهاي مختلف عشایري در فارس رضاشاه در صدد برآمـد، صـولت   
الدوله و فرزندش ناصر خان را تحت کنترل درآورده و بدین وسیله قدرت عشایر فـارس را  
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مجلـس بـه مرکـز     ةنوان نماینـد بنابراین صولت الدوله را ترغیب نمود تا به ع. محدود نماید
هشـتم بـه عنـوان فـرد      ةجهـرم در دور  ةدر این راستا صولت الدوله به عنـوان نماینـد  . بیاید

از این به بعد صولت الدوله علیرغم مصونیت پارلمانی که از آن . منتخب به مجلس راه یافت
ـ    رزا حسـن  برخوردار بود، تحت کنترل مأموران رضاشاه قرار گرفت و سرانجام بـا مـرگ می

  . خان مستوفی الممالک به عنوان حامی اش، در زندان رضاشاه به مرگ مشکوکی درگذشت
ملی که از صولت الدوله برجاي مانده، اسناد حاضر حکایت از اجحافـات   ةعلیرغم چهر

دره شـوري در   ۀتوضیح آنکـه رعایـاي طایفـ   . مالیاتی وي بر بعضی از طوایف قشقایی دارد
اي که به مجلس شوراي ملی نگاشـتند، در ابتـدا از پرداخـت     ضهشمسی در عری 1311سال 

. به ایلخانان وقت قشقایی سخن راندنـد ) سمیرم علیا(مالیات مقرر خود در محل سکونتشان 
سپس ضمن اشاره به جلوس رضاخان بر تخت سلطنت و ایجاد حکومت نظامی قشـقایی و  

مالیات از آنان، از پرداخـت مالیـات   کوتاه نمودن دست ایلخانان و کالنتران قشقایی در اخذ 
آنـان در  . قشـقایی اشـاره نمودنـد    ۀواقع در سمیرم علیا به امین مالی) دردشت(ملک خوشان 

خویش از این امر گالیه داشتند که علیرغم استقرار دولت مرکـزي توسـط رضـاخان و     ۀنام
 ۀدوله از آنان مطالبـ کوتاه نمودن تعدیات ایلخانان و کالنتران در اخذ مالیات، هنوز صولت ال

  :آنان خطاب به مجلس چنین نگاشتنددر ادامه . مالیات می نمود
پس خوب . اسماعیل خان در دوره  هرج و مرج خود مالیات از تمام نقاط فارس گرفته

است به اسم مالیات گرفتن در تمام ملک فارس مالکیت داشـته باشـد و اال از چـاکران    
رفته است و در این عصر مشعشع و الحمداهللا ملـت  هیچوقت غیر از مالیات معمولی نگ

ایران آسوده و راحت هستند، سزاوار نیست در ملک رعیت بـدبخت اخـتالف و اشـتباه    
استدعا از آستان مقدس داریم که به اشتباه کاري . کاري تولید زحمت رعیت فراهم نماید

تا آسوده مشغول اسماعیل خان اسباب زحمت و صدمه براي رعیت بیچاره فراهم نیاورند 
اسناد کتابخانه، موزه و مرکـز اسـناد مجلـس    ( . ...ی و دعاگویی ذات مقدس باشیمرعیت

  ).ش6/6/1311:، تاریخ سند21/5/22/18/8: سند ةشمار ،)کمام(شوراي اسالمی 

 ۀها به مجلس، سرانجام  با انعکاس نام شکایت دره شوري ۀدر حدود یک ماه بعد از ارائ
کل عایدات این وزارتخانه چنین پاسخ  ةآنان توسط مجلس شوراي ملی به وزارت مالیه ادار

  :داد که
مهرمـاه   26مورخه ) 6998(ریاست محترم مجلس شوراي ملی، در جواب مرقومه نمره 

دارد که  متضمن سواد عرضحال رعایاي دره شوري خاطر محترم را مستحضر می 1311
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اسماعیل خان قشقایی را مبادله خواهد نمود و البته امالك دولت امالك متصرفی و مسلم 
در این صورت جاي نگرانـی بـراي مـدعیان و    . با قید ضمان فساد به ثبت خواهد رسید

 ۀهمــان ســند، مورخــ(وزارت مالیــه  ... امــالك مزبــور بــاقی نخواهــد بــودمعترضــین 
17/8/1311.(   

  
  گیري نتیجه. 5

هاي مختلفی بر ایران حکمرانی نمودند که یا خـود   سلهتا قبل از استقرار حکومت پهلوي سل
کوچ و اسـکان دو  . عشایري بوده  و یا به اتکاي نیروي نظامی عشایر امکان استقرار یافته اند

در آغاز قرن بیستم، حکومت پهلـوي بـا تعقیـب    . وجه جدایی ناپذیر در حیات عشایر است
دي عشایر بست و فشار طاقت فرسـایی  کمر به نابو »خلع سالح«و  »تخته قاپو«ي ها سیاست

اما چون کوچ و اسلحه در زندگی عشـایر منطـق  اجتمـاعی و اقتصـادي     . بر آنان وارد نمود
هاي فراوان،  نیرومندي داشت، این طرحها با مقاومت روبه رو شد و علی رغم تحمل سختی

بـل تـوجهی از   اي که اکنون نیـز بخـش قا   عشایر همچنان به حیات خود ادامه دادند؛ به گونه
دهنـد و بخـش عظیمـی از دامهـاي کشـور در       جمعیت کشور را عشایر کوچنده تشکیل می

در راستاي سیاست اسکان ایالت و عشایر در کشور، رضاشـاه  .اختیار همین قشر مولد است
و مشاورانش عالوه بر مدرن نمودن ایران و از بین بردن شورشهاي عشایري، منافع اقتصادي 

از جمله مناطقی که از سوي رضاشاه سیاست اسکان با شدت هر چـه  . اشتندرا نیز در نظر د
در این ایالت پهناور و گسترده کـه مقـارن بـا سـلطنت     . بیشتر در آنجا اعمال شد، فارس بود

گرفـت، بـه دلیـل وجـود ایلهـاي       اي را در بر می رضاشاه همچنان قلمرو جغرافیایی گسترده
و سران قدرتمندي که در رأس آن قرا داشـتند، ایـن    ...)ایل قشقایی، خمسه، عرب و (بزرگ

با اجراي سیاست اسکان در نقاط مختلـف فـارس از   . سیاست بیشتر مورد توجه قرار گرفت
بایست تحقق می یافت، الغاي مالیات ایلی اغنام و احشـام بـود کـه از     جمله مواردي که می

ش نـه تنهـا در ایـن زمینـه     رضاشاه و همفکـران . شد گذشته بر مردم این سرزمین تحمیل می
نتوانستند سیاست مدرنیزاسیون خود را عملی نمایند؛ بلکـه همچنـان و تـا اواخـر سـلطنت      

فـارس ادامـه    ایـالت  ي غیر قانونی از مردم این سـرزمین و بـه ویـژه   ها مالیاترضاشاه اخذ 
اي که بیشتر این عشایر بعد از سقوط رضاشاه و تبعید وي به خارج از کشور  داشت؛ به گونه

عالوه بـر تعـدیات مـأموران مالیـه در     .داي خود را از سر گرفتن مجدداً زندگی ایلی و عشیره
ي غیرقـانونی دسـت کمـی از    هـا  مالیـات اخذ مالیات ایلی، ایلخانان و کالنتران نیز در اخـذ  
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ي سنگین و کمرشکن از مردم ایل بـاکی  ها مالیاتآنان نه تنها در اخذ . مأموران مالیه نداشتند
مالیـه سـرباز مـی زدنـد و مـانع       ةنداشتند، بلکه در بعضی اوقات از همکاري با مأموران ادار

ایـالت   ۀتوجه حکومت رضاشاه به مسـئل . دش حکومت فارس می ۀبه خزان ها مالیاتوصول 
ـ  ةادار«اي بـه نـام    فـارس شـعبه   ۀمالی ةاي بود که در ادار رل آنان به گونهو عشایر و کنت  ۀمالی

براي اخذ مالیات از ایالت و عشـایر مـن بعـد بـه جـاي ایلخـانی و       . به وجود آمد» قشقایی
ـ  ةي مربوطـه را جمـع آوري و بـه ادار   ها مالیاتبایست  قشقایی می ۀکالنتران، امین مالی  ۀمالی

مالیـه بـه ایـن کـار اقـدام       ةلبته براي جمع آوري مالیـات تنهـا ادار  ا. فارس وصول می نمود
کـرد، بلکـه مـأموران حکومـت نظـامی قشـقایی نیـز در مـواردي از ایـالت و عشـایر            نمی

این موضوع عالوه بر اینکه شکایت عشایر فـارس  . کردند ي غیرقانونی را مطالبه میها مالیات
فارس بـه عنـوان نهـاد اصـلی و مسـئول       ۀمالی ةرا درپی داشت، به ایجاد اختالفات بین ادار

 ةاز یـک طـرف ادار  . مستقیم جمع آوري مالیات و حکومت نظامی قشقایی نیز دامن مـی زد 
فارس از اینکه حکومت نظامی قشقایی به  اخذ مالیات از عشایر اقدام می نمود، راضی  ۀمالی

از ایـل قشـقایی مـأیوس    مالیـه کـه از وصـول مالیـات      ةنبود و از سوي دیگر زمانی که ادار
ي بـه تعویـق   هـا  مالیاتگردید، از حکومت نظامی قشقایی به عنوان بازوي نظامی وصول  می

افتاده، انتظار داشت، در امر وصول مالیات به آنان کمک نماید که در بیشتر اوقـات مسـئولین   
اضـی  مالیه که از این موضـوع نار  ةادار. حکومت نظامی از این موضوع سرپیچی می نمودند

بود، به ناچار از مرکز درخواست می نمود تـا بـا اعـزام نماینـدگانی بـه فـارس در وصـول        
با اعزام این نمایندگان و رفع اختالفات بـه طـور موقـت، بـاز     . به آنان کمک نماید ها مالیات
اي الینحـل بـراي مـأموران     شد و این موضوع بـه مسـئله   به طور کامل وصول نمی ها مالیات

ها و تعدیات مالیاتی مأموران مالیه از جمله دالیل  اخاذي. ات تبدیل شده بودجمع آوري مالی
ایـن  . ش بـود 1309تـا   1307مهم و اساسی در شورش ایالت و عشایر فارس طی سالهاي 

آنان بـه دلیـل   . باشد اي که وزارت مالیه به وزارت داخله نگاشت منعکس می موضوع در نامه
هاي ایلی را بـا دیگـر ایـالت فـارس نظیـر       دیگر اتحادیهیاد شده و دالیل سیاسی، اجتماعی 

هـاي   ها در طول حکومت رضاشاه تشکیل دادند و بدینوسیله زمینـه  ها و ممسنی بویراحمدي
  .نددید الزم را براي سرکوبی دولت رضاشاه تدارك می
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  نامه کتاب
  کتب و مقاالت)الف

سـهیال ترابـی فارسـانی،     ۀعصـر قاجـار، ترجمـ    بررسی ایـران : استبداد شرقی). 1376(آبراهامیان، یرواند
  .انتشارات شیرازه:تهران

  .زمینه: قاجاریه، تهران ة، موانع تاریخی رشد سرمایه داري در ایران در دور)1359(اشرف، احمد 
  .، کتاب خاطرات من یا روشن شدن تاریخ صد ساله،جلد دوم، بی جا، بی نا)1345(اعظام قدسی، حسن

نشـر نقـره و انتشـارات    : ، چاپ اول، تهـران )1307- 1309(ورش عشایري فارس ، ش)1365(بیات، کاوه
  .زرین

دکتر منصور رستگار فسایی، جلـد   ۀناصري، با تصحیح و تحشی ۀ، فارسنام)1378(حسینی فسایی، حسن
 .دوم،تهران،امیرکبیر
  .رهنگسراف: ، آثار العجم، به کوشش علی دهباشی، تهران)1362) (فرصت الدوله(حسینی، محمد نصیر 

  بنیاد فارس شناسی: ، فارس در انقالب مشروطیت، چاپ اول، شیراز)1383(شفیعی سروستانی، مسعود 
  .نامک: ، تهران)1300- 1320(، رضاشاه و قشون متحد الشکل )1377(عاقلی، باقر 

  .نشر نی :ساختارهاي اجتماعی عشایر بویر احمد،تهران، )1368(غفاري، یعقوب
  .گوتنبرگ: ، تهران)1905- 1976(، تکوین سرمایه داري در ایران)1360(رضافشاهی، محمد 
بنیـاد ایـران   : سرگذشت تقسیمات کشوري ایران، جلد چهارم، چاپ اول، تهران). 1390(مجیدي، فریده 

  .شناسی
انتشـارات  : ها و مبارزات مردم جنوب،چـاپ اول، تهـران   ، قشقایی)1381(میرزایی دره شوري، غالمرضا 

 .سناد انقالب اسالمیمرکز ا
، نقش ایل قشقایی در تحوالت سیاسی ایران از پایان جنگ جهانی دوم تـا  )1378(نصیري طیبی، منصور 

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده تاریخ، پایـان نامـه   1332مرداد  28کودتاي 
 .تاریخ ۀکارشناسی ارشد رشت

بنگـاه ترجمـه و نشـر    : ع در ایران، ترجمه منوچهر امیـري، تهـران  ، مالک و زار)1345(س . ك. لمبتن، ا
  .کتاب

  .نشر تاریخ ایران: ، سیاست عشایري دولت پهلوي اول، تهران)1389(واعظ، نفیسه 
  مجالت)ب

  .1927جوالي  8/ 1306تیر  16/ 1346محرم  8استخر، 
  :اسناد منتشر نشده)ج

  .350- 7044، 240- 23935، 240- 40193): ساکما(ملی ایران ۀسازمان اسناد و کتابخان
 .21/5/22/18/8): کمام(اسناد کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی
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  :اسناد خصوصی سیاووش کشکولی
  .14/11/1304 ۀیاور محمد پروین، حاکم نظامی قشقایی و شش ناحیه به الیاس خان، مورخ ۀنام - 
  .15/12/1305 ۀوین به الیاس خان، مورخیاور محمد پر ۀنام - 
  .25/10/1306 ۀسلطان عباس خان نیکبخت به الیاس خان، مورخ ۀنام
  .29/11/1306 ۀسلطان عباس خان نیکبخت به الیاس خان، مورخ ۀنام - 
  .1/12/1306 ۀطوایف قشقایی به الیاس خان، مورخ ۀاحمد شوکت، رئیس مالی ۀنام - 
  .5/5/1307 ۀاصفهان به کالنتران و خوانین کشکولی، مورخ ۀمالی ةادار ۀنام- 
  .1307/ 5/ 9 ۀطوایف قشقایی به الیاس خان، مورخ ۀاحمد شوکت، رئیس مالی ۀنام- 
  .23/5/1307 ۀسلطان عباس خان نیکبخت به الیاس خان، مورخ ۀنام- 
  .1307/ 8/ 10 ۀحکومت نظامی قشقایی به الیاس خان کشکولی، مورخ ۀنام- 
  18/10/1308 ۀکل قواي جنوب، مورخ ةفارس به فرماند ۀسعید سمیعی، کفیل مالی ۀنام- 
  
 
  


