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 چکیده

 برکه  يافته بودتحقق نوسازی جامعه برای اقداماتی  ،طی دورة بیست ساله حکومت رضا شاه در ايران

. رضا شاه بدون در نظر گرفتن تغیرات بسیاری را تحمیل کرد، ويژه عشاير استان لرستان جامعه عشاير، به

ها  تصمیم به مقابله با اين سنت جامعه سنتی عشاير، های اقتصادی، فرهنگی و نظامی حاکم بر بنیان

به  عشاير را  ،ال زور و خلع سالحسپس با اعم؛ های عشايری را سرکوب کرد شورش ابتدا او گرفت.

اجرای اين سیاست با  .کردفرهنگ و سنن جامعه شهری را بر آنان تحمیل  واداشت ويکجانشینی 

دخالت و درك  ،عمل ةدر حوز ،اعتنايی به مقتضیات زندگی ايلی و عشايری و نبود برنامه پیشرفت و بی

های  منجر به نارسايی گیر و خشن بودند، وهکه اغلب رش ،نشده نادرست مجريان آموزش نديده و توجیه

 جدی سیاست عشايری دولت پهلوی اول در میان ايالت و عشاير لر شد. 

های رضاشاه بر جامعه  بررسی چگونگی اجرای اهداف سیاسی و نظامی سیاست ،هدف اين پژوهش

ای لر   جامعه عشیره های آن به ها و ارزيابی آسیب شناسايی پیامدهای اين سیاست سنتی عشاير لرستان و

 است. 

  

.رستان: رضاشاه، ايالت ،تخته قاپو ،عشاير، لکلید واژه    
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 دمهمق

يك چهارم  نزديك بهمقارن سلطنت رضاشاه، 

 دادند. جمعیت کشور را ايالت و عشاير تشکیل می

شیوه معیشت عشاير که استقالل  با در نظر گرفتن 

ی از برخوردار و آزادی خاصی به آنان می بخشید،

تسلیحات، ساختار سنتی غالب، تحرك و عدم 

 سببهايی بود که  از ويژگی ،پايبندی به زمین

شد عشاير بتوانند آزادی خود را در مقابل  می

اين موضوع  قدرت مرکزی تا حدودی حفظ کنند.

همراه با قناعت خاص اين گروه و عادت به 

زندگی سخت، همراه با دسترسی به دام به عنوان 

شد تا  برای تأمین مايحتاج، سبب می ای وسیله

های جامعه مستقل  عشاير بتوانند از ديگر گروه

باشند. لذا زندگی ايل و عشايری از دو نظر با 

يکی  .بودهای نوسازی رضاشاه در تعارض  برنامه

سبك زندگی اقتصاد مبتنی بر دامداری سنتی و 

دوم ساختار اجتماعی و سیاسی عشاير، که نقش 

تار قدرت سیاسی به آنان بخشیده مهمی در ساخ

 بود.

 عشاير لرستان اصوالً دارای بافت سنتی بودنـد،     

منـــافع آنهـــا تنهـــا در محـــدودة حفاظـــت از و 

کننـده نیازهـای آنـان بـود      هايی کـه تـأمین   چراگاه

تا از ديگـر   شد میهمین امر سبب  شد. خالصه می

و نـوعی زنـدگی    باشـند هـای جامعـه جـدا     بخش

ای که فکر  یش گیرند. لذا تنها مسئلهمستقل را در پ

داشـت   تك تك اعضاء ايل را به خود مشغول مـی 

که در آن شرايط زمـانی، فقـط در پرتـو     آزادی بود

تشکیل دولت تمرکـز   .شدنی بودمسلح بودن آنان 

ة گرای پهلوی در تـزاحم آشـکار بـا منـابع پراکنـد     

اکنون دولـت پهلـوی    قدرت ايالت و عشاير بود .

ن برداشتن و اسـتحاله قـدرت آنـان در    قصد از میا

پروژه ملت  ،اين قدرت مرکزی را داشت .عالوه بر

سازی دولت پهلوی نیز با سـاختار جامعـه ايلـی و    

زيرا دولت در صـدد  ؛ عشیره ای ناسازگاری داشت

بـود و   دهی به نـوع خاصـی از هويـت ملـی     شکل

ــر در آداب   ــه تغیی ــمم ب ــالق   ،مص ــادات و اخ ع

طابق با الگوی خاصی از تجدد ها م اجتماعی ايرانی

هويت متکثر جامعه ايلی  ،در اين پروژه غربی بود.

گـويش و   عادات سنتی، نظم گريزی، ،ای عشیرهو 

ــا اهــداف دولــت   ــان ب پوشــش و نــوع زيســت آن

دولـــت بـــرای  کوشـــشهمخـــوانی نداشـــت و 

، تعارضات جديـدی را بـین   اجباریسازی  همسان

 وجود می آورد. دولت و ايالت  لر به

همچنین اقدامات نوسازانه اجتماعی و اقتصادی     

با ايجاد يك سازمان اداری که دولت قصد داشت 

رشد و گسترش شهرنشینی و به حاشیه  ،گسترده

با  ،ای به آن دست يابد راندن حیات ايلی و عشیره

نظام اجتماعی و اقتصادی ايالت و عشاير در 

از نظر دولت، به تحلیل  گرفت. تعارض قرار می

ترين اقدام برای  ردن نظام ايلیاتی اولین و نمادیب

تفکیك ايران قديم از ايران نوين بود که در دستور 

 کار دولت جديد قرار گرفت.

روی و اسکان در قالع  باز داشتن ايالت از کوچ    

 و حاشیه روستاها و شـهرها بـه اسـم شهرنشـینی،    

ــه کشــاورزی،    ــداری ب ــد از دام ــیوه تولی ــر ش تغیی

ای لرسـتان را   ختار جامعه ايلی و عشیرهشدت سا به

مشـخص شـد    ،به وضوح، و مورد هدف قرار داد.

بنیاد معیشت ايلیاتی  )پهلوی اول( که دولت جديد

ــداخت کــه رضــا شــاه در  طــوری ؛را برخواهــد ان

 کند.   اين امر را تصريح می سفرنامه مازندران
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کن کردن قدرت عشايری جزئـی   ريشه ،بنابراين    

تمرکــز قــدرت در دســت دولــت نــوين از برنامــه 

ــا در   ــود. ب مرکــزی در اوايــل حکومــت پهلــوی ب

نظرگرفتن اين مقدمـه بايـد ديـد کـه تضـاد میـان       

نیروهای سنتی جامعه عشايری لرستان وگـرايش و  

تمايالت دولت برای نوسازی سیاسـی ـ اجتمـاعی    

بروز کرد؟ دولت مرکزی چگونه توانسـت   چگونه

در نظـر گـرفتن   هـای توسـعه خـود را بـا      سیاست

های عشاير لرستان تطبیق دهـد   وضعیت و خواسته

   و آيا در اين  امر موفق شد؟

بررسی تاريخی از سرنوشت ايالت لـر بـه خـوبی    

ترين اقـوام   دهد که اين اقوام يکی از کهن نشان می

 انـد.  فـالت ايـران بـوده    االصـل و سـاکن در   ايرانی

پیونـدهای  ايجـاد   العبور، سکونت در مناطق صعب

موقعیـت ويـژه و    سنتی و سببی در میان عشاير لر،

ــايی، ــوي مناســب جغرافی ــگ گ ــان و فرهن ش و زب

هـای   هعدم اختالط با ساير گـرو  ،مشترك و پیوسته

قومی نوعی انسجام همراه با اسـتقالل بـرای لرهـا    

هـای مرکـزی در    رفتـار حکومـت   ايجاد کرده بود.

ن های نامناسب  در به انقیاد کشـید  استفاده از شیوه

های  و اعمال برنامه ايالت لر  و عدم توجه به اجرا

شده بـود کـه ايـالت لـر      سببعمرانی در لرستان 

هـای   برای شانه خالی کردن از زير يـو  حکومـت  

که جز کسب منافع مرکزی خـود اهـداف    ،مرکزی

همـواره در   کردنـد،  ديگری را در منطقه دنبال نمی

سـتیز و کشـمکش باشـند تـا امنیـت و سرنوشـت       

لی قلمرو خود و حتی دفاع از حـدود و ثغـور   داخ

خارجی خـود را بـه دسـت گیرنـد و همـواره بـه       

اين مسائل ايالـت   استقالل درونی خود قانع باشند.

زمان با قدرت گـرفتن رضـا شـاه در     هم لرستان را

های ايران  ترين ايالت آفرين ايران، به يکی از مشکل

 دولـت مرکـزی در   سـبب، به اين  بود. تبديل کرده

در لرســتان متحمــل  خــود هــای اجــرای سیاســت

تالش مقاله اين در بیشترين خونريزی و کشتار شد.

های رضـا شـاه بـر ايـالت و      تاثیر سیاست کهشده 

هـای آن در زنگـی    وآسیب شود. بررسیعشاير لر 

 عشاير لر بازگو شود.  

 

 تالش قوای دولتی در سرکوب قبایل لر

ايـالت  سرزمین لرستان از ديربـاز محـل سـکونت    

ای در ايــن منطقــه  اســت. نظــام قبیلــه متعــدد بــوده

عـدم امنیـت و    ،ای کهن دارد. بـدون ترديـد   سابقه

گسترش و ادامه نظـام   سببشرايط زندگی گذشته 

اسـاس گزارشـی    بـود. بـر   شدهای در لرستان  قبیله

ايـالت لـر بـاالترين     هجـری  1804مربوط به سال 

 50حــدود  يعنــی ،درصــد جمعیتــی عشــاير ايــران

افشــــاری (دادنــــد را تشــــکیل مــــی، رصــــدد

در آستانه به قدرت رسـیدن  . (1880:148،سیستانی

رضاخان، امنیت و ثبات سیاسی در منطقـه لرسـتان   

ايـن نـواحی همـواره     استوار بود. بسیار متزلزل و نا

شــورش و  دســتخوش قتــل و غــارت و نــاامنی و

والیـان آن نیـز از يـد اقتـدار مرکـز       و بود اغتشاش

سـه عامـل    ازتـاثیر  در  لرستان عمدتاً .ندخارج بود

به صورت  ،از اوائل قاجار تا ظهور رضاخان ،عمده

ترين  ثبات آرام ترين و بی يکی از خودسرترين  و نا

 ايـن عوامـل   اياالت و واليات ايران درآمـده بـود،  

عملکــرد نادرســت حاکمــان . 1: عبــارت بودنــد از

و تحديـد   لـر  قاجار در برخورد با ايالت وعشـاير 

مرو والیـان لـر و خـارج کـردن لرسـتان از زيـر       قل

عامـل  کـه   نظارت نیم بنـد ايـن حاکمـان محلـی،    
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 در افزايش تنش در منطقه لرسـتان علیـه دولـت و   

.ورود و نفـوذ  0؛ میان خود ايالت و عشاير لر بود 

لـر   وعشاير استعمارگران و تسلیح و تجهیز ايالت 

-54: 1880، )ادمونـد  1و فروش اسـلحه بـه آنـان.   

هــا و امــراء و  نفــوذ در میــان برخــی خانــدان. (55

ــات     ــال نی ــرای اعم ــاير ب ــالت و عش ــای اي روس

انگلسـتان   سـوی خصوص از  به ،استعماری خويش

مستشـاران نظـامی و سیاسـی     با فرستادن سیاحان،

برخـی نخبگـان    ارتبـاط بـا   به ايـن منـاطق و   خود

در ايجاد ناامنی و اغتشاش و عـدم ثبـات    محلی لر

ری داشت. اين مسئله از عوامـل  سیاسی نقش بسیا

 های بعدی الوار در خلع سالح شد موثر در واکنش

وقــوع انقــالب مشــروطیت و  (.8: 1888،)بهرامــی

 کـه  عدم توانايی استقرار نظام پارلمانی سـبب شـد  

 ،بسیاری از شاهزادگان مستبد و خودخـواه قاجـار  

ری در اين منطقـه بـه   که از دوران قبل نفوذ و اقتدا

استفاده از اين ارتباط، لرها را  با سوء ،ندهم زده بود

چنانچـه    .کننـد های  ضد مشروطه مسـلح   به جنگ

شاهزاده ساالرالدوله حتی طرح لرسـتان مسـتقل را   

ــه،  0مطــرح ســاخته  ــود )گروت ــن  (.88: 1885ب اي

ه عامل ديگری در ايجاد شورش و عصیان در لمسئ

 میان طوايف و ايالت لر بود.

بـدون   ه دسـت گرفـت،  رضاخان چون قدرت را ب

                                                           
دولت بريتانیا همواره می کوشید برای حفظ منابع وسیع نفتی .  1

دست به استحکام ، جنوب که ثروت سرشاری عايد آنان می کرد
و  ذ خود در میان عشاير عرب و لر در منطقه زندو بسط نفو

های محلی و عشاير آنجا را تحت کنترل و نفوذ خود  حکومت
ها از تجیهز آنها در جهت حفظ منافع خود بهره  و سال درآورد

برد..پیمان اتحاد عشاير لر پشتکوهی با شیخ خزعل بی تاثیر از 
  های دولت بريتانیا نبود. سیاست

ی ساالرالدوله در طرح ايجاد لرستان مستقل کامال ها . پیش بینی 0
ترين اقوامش، يعنی غالمرضا خان  نیجه عکس داد و حتی نزديك

والی پشتکوه و دادود خان ريس ايل کلهر، که هر دو پدر زنان او 
-88: 1885بودند، از همکاری با او درير ورزيدند.)نك: گروته، 

84)  

کوشـید تـا    توجه به زمینه های بروز اين وضعیت،

حذف و سـرکوبی اقـوام و    عشاير را سرکوب کند.

ــروه ــیره  گ ــی و عش ــای ايل ــوص   ه ــه خص ــی ب اي

های کلی  همه در حوزه سیاست ،های متنفذ خاندان

اقتدارگرايی و ماهیت قدرت نوين و متمرکز رضـا  

چشـم   شاه قابل تفسـیر اسـت. وی بـه عشـاير بـه     

نظمی می نگريسـت و   عامل اغتشاش و بی دشمن،

گردی را نشانه عقـب مانـدگی    چادرنشینی و بیابان

عشاير و از بین بردن  لذا برای تسلط بر؛ دانست می

ــان   ــای آن ــید روس ــیار کوش     .(50: 1858،.)غنیبس

کنـد:   هـای خـود تاکیـد مـی     رضاشاه در يادداشـت 

ــان  » ــاخ و بنی ــه ک ــودم ک ــه ب ــايی گرفت  تصــمیم نه

الطوايفی را از بیخ براندازيم و رؤسای مناطق  ملوك

عشاير را سرکوب نمايیم و برای همیشه سر جـای  

 (  50: 1805،  پهلوی«. .خود بنشانیم

ه ئلآنچه که اهمیت حل مس ،افزون بر اين    

لرستان را دو چندان کرده بود و حکومت مرکزی 

رابطه  اولويتی ويژه برای آن در نظر گرفته بود،

اهمیت سیاسی  افیايی لرستان با خوزستان بود.جغر

و اقتصادی جلگه خوزستان برای دولت مرکزی 

همواره سبب توجه دولتمردان به امنیت لرستان 

بخشی از برنامه اردو کشی  ،از اين رو بوده است.

 بود. يادشدهتحقق هدف برای به لرستان 

 

 اردو کشی به لرستان ماموریت امیر احمدی در

یری حکومت پهلوی با طوايف لر نخستین درگ

 ،به اين منظور آغاز شد. 1821سال   ازلرستان 

احمد آقاخان امیر احمدی را با  ،میر پن  رضا شاه

 اعطای درجه امیر لشگری عازم لرستان کرد

 .(100: 1848،)قراگوزلو
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هـا در   امیر احمدی پس از سرکوب تمامی قیـام     

ن طوائـف  اين منطقه و ضمن اعدام تعدادی از سرا

و روسای قبائل و نیز تبعیـد بسـیاری از آنـان، بـه     

، )امیر احمدیشد درجه نخستین سپهبد ايران نائل 

لرســتان يکــی از   هــای جنــگ .(18:الــف1888

هـا میـان دولـت     ترين جنگ  خونبارترين و پرتلفات

: 1885، )نقیـب زاده  مرکزی و ايالت عشـاير بـود  

بـا   تـرين رويـارويی قـوای دولتـی     سهمگین .(150

: 1848،)قراگوزلـو  از آن ايل بیرانوند بود ايالت لر،

ايـل   پس از يك نبرد شديد،  ،قوای مرکزی .(100

پس از  شکست دادند. 1821بیرانوند را در آذر ماه 

پايگاه نظامی متعددی در منطقه ايجاد کردند و  ،آن

)خواجـه   خرم آباد به تصرف قوای دولتی در آمـد 

 .(88-88: 1858،نوری

ته مهم اين است که بدون سلطه بر لرسـتان،  نک    

شـد. بـه    خوزستان نیز از دست رفته تلقی می ةخط

همین دلیل نیز هدف اولیه دولـت، کشـیدن راهـی    

بود که مرکز را به خوزستان متصل سـازد. بـه هـر    

ای بود امیر احمدی توانست تا دی ماه سـال   وسیله

و روسـای   دهـد قوای بیرانونـد را شکسـت    1820

ا به اتهام واهی تهیه سالح برای برپـايی قیـام   ر آنها

امیر احمدی بـا افتخـار در    .کنددر لرستان دستگیر 

باالخره ما فاتح شديم و صد » اين مورد می نويسد:

و پنجاه نفر از بیرانوندها کشته و زخمـی شـدند و   

ــه(  ــر )زن و بچ ــد نف ــتگیر   هشتص ــده دس ــز زن نی

ــد. ــدی  «گرديدن ــر احم ــف 1888، )امی  .(002: ال

و سـران و   شـدند اسیران به صورت بـرده زنـدانی   

بـه جوخـه    ،يکی پـس از ديگـری   ،روسای ايالت

 «.های اعدام سپرده شدند

فرزندان روسای ايل را  با يك رفتار غیر انسانی،    

هنگام به دار آويختن پدرانشان، برای تماشا به پای 

انتخـاب   دار بردند تا ناظر مرگ پدران خود باشند.

تحقیـر روسـای    بـرای  ،جای تیربـاران  به ،دار زدن

امـوال آنـان    پس از کشتن روسا، .بوددستگیر شده 

اسـیر و   را هايشـان  را نیز مصادره و افـراد خـانواده  

 (80:1888، )حجتی .آواره و تبعید گرديدند 

اندکی بعد لرهای بیرانوند موفق  همهبا اين     

آباد را  خرم های ديگر، شدند با کمك برخی طايفه

( اما از 028: 1840)يکرنگیان، محاصره درآورندبه 

-014الف:1888، نو شکست خوردند.)امیراحمدی

005) 

ــاير         ــالت و عش ــر اي ــام فراگی در خصــوص قی

داليل  و عوامل فراوانـی در   1828لرستان در سال 

: 1888) مورتسـن  اسـت.  شـده منابع و اسناد ذکـر  

برخـی خـوانین را   »  :اسـت  نوشتهدر اين باره  (45

ــیر و اعـــدام  در ايـــن شـــهر )خـــرم آبـــاد(  اسـ

هـا تعـدادی از    ( در پاسخ به اين اعدام1820کردند)

به ارتش تسلیم شده بودند  روسای طوايف که قبالً

عصیان کرده و بـا روسـای طوايـف ديگـر بیعـت      

کردند. نیروهای متحد عشاير به ارتش حمله بردند 

و خــرم آبــاد را بــیش از پــنج هفتــه بــه محاصــره 

 ..«گرفتند.

هـا و   هـای سیاسـی شـورش    در تفصیل انگیـزه     

ها و  ترين علت را خودسری مهم عصیان عشاير لر،

 ،هـــای مجريـــان سیاســـت عشـــايری ســـتمگری

واکنش قهرآمیـز   بايد دانست. ،ها خصوص نظامی به

های قـوای دولتـی، بازتـابی از     ايالت لر به سیاست

به اين معنی کـه  ؛ سوء عملکرد ماموران دولتی بود

هـای امیـر احمـدی زمینـه      م انعطاف و قساوتعد

فرمانـدهان   عصیان مجـدد ايـالت را فـراهم آورد.   
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سرلشکر  سپهبد امیر احمدی و رضاشاه در لرستان،

در سـرکوب عشـاير    ،خزاعی و سرتیپ شـاهبختی 

هـای متفـاوتی اسـتفاده     از حربـه  ،لرستان هرکـدام 

ــه  ــن حرب ــی از اي ــد. يک ــا، کردن ــتفاده از  ه سوءاس

از جملـه سـر    ذهبی مردم لرستان بـود. اعتقادات م

پشت قرآن قسم يـاد   یبا مهر امضا»ر خزاعی کلش

نمود که هرگز قصد دسـتگیری و آسـیب رسـاندن    

سـرانجام   به روسای عشاير لرستان را نداشته است،

تـامین   با استفاده از ترفنـدهايی چـون غـافلگیری،   

امضـاکردن قـرآن و اسـتفاده از اعتبـار سـران       نامه،

م و ستون پنجم موفق گرديد کلیه سـران  نیروی سو

اصلی لرستان را به دام انداخته و طی يك محاکمـه  

صوری در دادگاه نظامی کلیه اشـخاص را بـا زدن   

شور و ارتش بـه اعـدام محکـوم    اتهام خیانت به ک

 1820شـهريور   04حکم اعدام سپیده دم روز  ند.ک

در شهر بروجرد اجرا و اجساد گروه سیزده نفـری  

چنـد شـبانه روز بـرای تماشـای اهـالی       بـه مـدت  

)والیــزاده .«دار بــاقی مانــد... همچنــان آويختــه بــر

 (108-105: 1840،معجزی

يکی از اهداف راهبردی  اعدام سران لرستان،    

 1055حاکمیت مرکزی پس از وقوع کودتای 

ايجاد بستر الزم در خصوص از میان  برای شمسی

های  مهبردن هر عنصر مخل در مسیر اجرای برنا

با کشتار  حکومت در منطقه لرستان بود.

جمعی طوايف و زندانی کردن برخی از سران  دسته

آنها و تبعید خوانین لر به نقاط دور دست، 

 نبردهای خونین منطقه لرستان به پايان رسید.

شکست قطعی که از نظر  .(018: 1840 ،)يکرنگیان

به نوعی  ،نظامی بر ايالت وارد آمد، در واقع

 شد. پاشی نظام ايلی محسوب میفرو

قوای نظامی رضاشاه پس از سرکوب شورش     

اقدام به اجرای  ،لرستان، به فرمان رضاشاه

های همسو با اهداف حکومت در منطقه  برنامه

اسکان اجباری عشايرلر،  .کردندنشینی  سنتی کوچ

گسترش  ،ويج زندگی شهرنشینی در میان آنانتر

يد در میان فرزندان آموزش و تعلیم به شیوه جد

  عشاير  و مطابق با اهذاف حکومت و خلع سالح

ترين اقدامات  کردن طوايف عشاير لرستان، مهم

اين اقدامات در  دولت رضاشاه در لرستان بود.

ظاهر برای تثبیت هر چه بیشتر قدرت دولت 

گیری  مرکزی و تضعیف اقتدار رهبران عشاير پی

زرگی را در های ب اما پیامد آن بحران ؛شد می

به  ،ساختار اقتصادی و فرهنگی جامعه لرستان و

 در کل کشور  به جا نهاد. ،تبع آن

 

 اسکان عشایر

در سـال   ،پیش از آنکـه در مجلـس شـورای ملـی    

نشـین   ای برای اسـکان ايـالت کـوچ    اليحه ،1812

لرسـتان و   کردستان ،خوزستان، فارس، بلوچستان،

صـويب  هـای ايـران بـه ت    آذربايجان و ديگر بخش

اقداماتی برای به اصطالح اسـکان ايـالت از    رسد،

ســوی نظامیــان خودســری چــون امیراحمــدی در 

رژيم رضاشـاه بـرای    ،به واقع .تحقق يافتلرستان 

اجرای برنامه اسکان عشاير و رهايی از خطری کـه  

 ،آوردنـد  ايالت برای حکومت وی بـه وجـود مـی   

 محتاج بـه اسـتقرار قـوای نظـامی و انتظـامی      ،ابتدا

( تا 118: 1880،کیاوند(خود در مناطق عشايری بود

هـای ديگـر برنامـه از بـین      به دنبال آن بتواند جنبه

های محلی را پیش برد. به دنبـال ايـن    بردن قدرت

ر امیراحمدی روانـه لرسـتان   کاهداف بود که سرلش
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از  ،فـی نفسـه   ،عنوان تخته قاپو کردن ايـالت  شد.

: الـف  1888) امیراحمـدی  .داد خشونت خبـر مـی  

رضاشاه  که گويد در خاطرات خود می (880-888

در آغـــاز بـــه چیـــزی جـــز ســـرکوب عشـــاير  

اما وی او را به ضرورت اسکان  ؛است انديشیده نمی

رضاشـاه سـعی    اسـت.  بـوده  عشاير، واقف ساخته

هـا، جامعـه    داشت تا با طرح و اجرای اين سیاست

عشايری را با جوامع شهری و روستايی در جهـت  

آن گونه کـه   -کردن و ساختن ايرانی نوينمدرنیزه 

همگـام و همـراه کنـد و بیشـتر      -انديشید خود می

دولتمردان که برای اجرای اين سیاست بـه منـاطق   

شـدند هـدف خـود را     مختلف عشـاير اعـزام مـی   

ــی  ــع عشــايری م  دانســتند. متمــدن ســاختن جوام

ــرزا      ــروز می ــل فی ــانی مث ــزی کس ــت مرک حکوم

ــه، نصــرت ــیس حــاکم الدول لرســتان و  حســن رئ

محمود فـاتح و يکـی دو نفـر مهندسـین      بروجرد،

هـا و پیشـنهادها در    روسی را برای بررسـی طـرح  

زمینه فراهم آوردن شـرايط مناسـب بـرای اسـکان     

. (110: 1888،)بهرامی  عشاير به لرستان اعزام کرد

نشـینان برخـی نکـات     درطرح پیشنهادی بـه کـوچ  

مـالی  هـای   تشويقی مانند عفو مالیاتی و مسـاعدت 

تاکیـد شـده بـود کـه      ،همچنین بینی شده بود. پیش

 ویآرشـ  های عشاير بايـد گرفتـه شـود.)    بقیه سالح

 (18سند شماره  ،رانيا یسازمان اسناد مل

 ،تعدادی از عشاير لرستان به دنبال اين پیشنهاد،    

نشـینی   دست از زندگی کوچ ،از جمله طايفه رشنو

اقتصـاد   نشـینی بـر پايـه    برداشته و زنـدگی يکجـا  

 ،)والیــزاده معجــزی .کردنــدکشــاورزی را اختیــار 

اما بر اثر فشار بیش از حد مـامورين  ؛ (088: 1840

ويـژه منـاطق    بـه  ،نظامی و مالیاتی بر اهالی لرستان

 طرهـان،  شامل کوهدشت، -غرب و جنوب غرب 

ايتی علیـه  نارضـ  -باالگريوه و کبیرکوه تـا صـیمره  

قیــام   ،در نتیجــه .حکومــت مرکــزی بــاال گرفــت

با عنـوان قیـام طرهـان  بـه      1828بزرگی  به سال 

اثـر ايـن    بر .(08: 1881،)خدابخشی وقوع پیوست

شورش، طرح اسکان اجباری عشاير لرستان مـدتی  

بـرای بـار    ،1828تا اينکه در سـال   ؛به تعويق افتاد

امیر احمدی جهـت اعـاده بـه ظـاهر نظـم و       ،سوم

بـه  »ا خـان  امنیت روانه لرستان شد تا به فرمان رض

: الـف 1888،دهد.)امیراحمـدی « اين رسوايی خاتمه

سیاست اسـکان عشـاير بـرای لرهـا امـری      . (818

بايسـت از   مـی  سویزيرا از يك ؛ بسیار ناگوار بود

های تولیدی خويش که معیشت ايلـی   تمام فعالیت

ای و مبتنــی بــر مرتــع و دام بــود دســت  و عشــیره

یـت در  بـه تولیـد و فعال   ،ديگـر  سویاز  ،بکشند و

که چندان مـورد عالقـه آنـان     ای روی آورند حوزه

نبود و امکانات و منـابع آن نیـز بـه طـور مناسـب      

با مقاومت شـديد بـه    ،از اين رو فراهم نیامده بود.

طوايف و ايالتی کـه بـه وسـیله     مقابله برخواستند.

نیروی نظامی و تحت فشار آنها مجبور بـه اسـکان   

بسـیاری  بـا مشـکالت    در يك محـل مـی شـدند،   

ی بـرای ادامـه   ا وبرو بودندکه هی  انگیزه و عالقهر

 . داد به آنها نمیآن 

مرحله دوم طرح تخته قاپو کردن عشاير لرستان     

طـول   1810تـا 1828با ورود امیراحمـدی از سـال   

ــدم، .کشــید ــین ق ــام   در اول ــوی تم ــت پهل حکوم

های مهم کوهستانی محل عبـور عشـاير را    گذرگاه

قدام با ايجاد قالع و استحکامات اين ا .کردمسدود 

هماننـد سـاخت    ،نظامی يا کشیدن موانع مصنوعی

هـای   چـون سـیم   ،و استفاده از وسايل ديگر ،ديوار
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اين قسمت از طرح  به اجرا درآمد. ،خاردار و غیره

تنگه  در -که اولین اقدام از مرحله دوم طرح  بود-

 بیشـتر کـه محـل عبـور     ،آباد زاهد شیر حوالی خرم

رو لرستان به طـرف يـیالق و قشـالق     ر کوچعشاي

 (82: 1888،صورت گرفت.)جالير بود،

اقــدام بعــدی امیراحمــدی در اســکان اجبــاری     

عشــاير عبــارت بــود از تغییــر در ســاختار قــدرت 

اجتماعی ايالت و طوائف در قالب اعالم حکومت 

نظامی در مناطق يیالق و قشالق عشـاير و تکمیـل   

طوائف  در کلیه ايالت، طرح انتصاب حکام نظامی

تضـیعف وکـاهش قـدرت و بـه حاشـیه       ها، وتیره

راندن هرچه بیشتر سران ايالت و طوائف بـه نفـع   

    حاکمیت مرکزی و ارتش در منطقـه لرسـتان بـود.   

 .(8 سند ران،يا یسازمان اسناد مل ویآرش)

های متعددی  مجريان سیاست رضا شاه، روش    

از سوزاندن ؛ بردنداسکان اجباری عشاير به کار  در

چادرهای سیاه ايالت و عشاير گرفته تا اجبار به 

هايی  استقرار در بناهای جديد. به اين منظور قلعه

در کنار جاده نظامی ساخته شد. سپس ايالت لر را 

ها نمودند.) امیر  ملزم به کوچ اجباری در اين بنا

 ( 025: الف1888،احمدی

دخالـت   سیاست اسـکان لرهـا بـا  نظـارت و         

در اولین مرحلـه تشـويق    .شديد نظامیان همراه بود

 آغـاز شـد   1828به اسـکان اجبـاری کـه در سـال     

ـ ا یسـازمان اسـناد ملـ    )آرشیو سـند شـماره    ،راني

ــاده   052222588 ــول ج ــامی در ط ــای نظ ( نیروه

سراسری استقرار يافتند تا زمینه کوچانیـدن ايـالت   

 (8: 1828،)ناهید.شودبه حاشیه جاده آماده 

، هـا  عالوه بـر اسـتقرار ايـالت در کنـار جـاده          

آباد  و برخی مناطق  هايی در شهر خرم وساز ساخت

ــر  ــرایديگــ ــورت   بــ ــالت صــ ــکان ايــ اســ

( عمده اين ساخت 012: 1880گرفت.)امیراحمدی؛

 وسازها به صورت قالع رعیتی و کشـاورزی بـود.  

امیراحمدی مجری اصلی ساخت ايـن قـالع بـود.    

نوبت کوچانـدن اجبـاری    پس از ساخت و سازها،

ــالع بـــود.     ــن قـ ــه ايـ ــف بـ ــالت و طوائـ  ايـ

ــدی ــف1888،)امیراحم ــالت و . (010: ال ــر اي ديگ

طوائف نیز طی فرامین نظامی مشابهی بـا زور سـر   

نیزه به حاشیه جاده نظامی کوچانیده شـده و تختـه   

 (000: 1888،.)بیاتشدندقاپو 

بسیاری از ايالت و طوائف در نقاط مورد نظر     

رغم  به دهان نظامی ارتش تخته قاپو شدند.فرمان

اين، برخی از ايالت با مقاومت سرسختانه و 

نشینی نشدند.  شورش های مکرر حاضر  به يکجا

امیراحمدی که منويات رضاشاه را در اسکان 

اجباری عشاير در منطقه لرستان به اجرا گذشت، 

ای، عشايری را که  در اعالمیه 1824در سال 

تهديد  ا اجرا نکرده بودند،فرامین حکومت ر

به  .(085-080: 1840، والیزاده معجزیکرد)

داستانهای » (0:1884/80، )آوری نوشته پیتر آوری

شود که خود را  هولناکی درباره افسرانی نقل می

 «.کردند با بريدن سر لرها و کردها سرگرم می

عملیات اسکان  زمینه، با اين پیش ،به اين ترتیب    

شود و حاج عزالممالك اردالن نیز به  یلرها آغاز م

شود تا امور مربوط بـه اسـکان را    لرستان اعزام می

نند. هنگـامی  با کمك امیراحمدی به مقصـود برسـا  

شـود   اردالن بـاخبر مـی   های که رضاشاه از گزارش

هـای   جـايی  هاعتمادی لرها به دولت جاب که دلیل بی

را های آنهـا   دهد که زمین ، دستور میاستمورد  بی

به نام خودشان تثبیت کنند و اين کار را به توصـیه  
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شود تـا   دهند. کمیسیونی مأمور می اردالن انجام می

. (055: 1880 ،اردالن)ها را معلوم کنـد  حدود زمین

وزيـر دربـار،    ،با موافقت شاه و ابال  به تیمورتاش

 ،کمیسیون فوق با حضور مامور انتظامـات لرسـتان  

، شهیدی ،ادگستریدارت نماينده وز و امیراحمدی،

ــور  ــده از وزارت کش ــك نماين ــه  ،و ي حشــمت ال

تشـکیل  ، امـان اخ اردالن  ،با حاکم لرستان، صنیعی

زمین مرتع   که شود. در اين کمیسیون مقرر شد می

هـايی بـرای    هزينه. (058: همان) .به الوار داده شود

هايی برای اسکان يافتگان  ها و شهرك ساخت خانه

يی برای اين امر از محل درآمـدهای  ها و نیز بودجه

دولت اختصاص يافت. سر انجـام پـس از فـراز و    

های طوالنی، اعتبـاراتی در مجلـس شـورای     نشیب

ملی برای عمران و آبادانی لرستان اختصـاص داده  

 1825در حدود سال  .(08: 1824، المتین حبل) شد

دسـتور داده شـد در بودجـه سـالیانه      به بعـد  نیـز  

مخصوص به اعتبار اسکان ايـالت  دولت يك رقم 

سازی و بنای روسـتاهای جديـد منظـور     برای خانه

شود و در نقاط عشايری نظیر فارس، کرمانشـاهان،  

هـايی در مراکـز حاصـلخیز سـاخته و      لرستان خانه

پرداختــه گــردد تــا رفتــه رفتــه عشــاير از زنــدگی 

)قهرمـانی   نشینی به مساکن جديد خود بروند. کوچ

اما لرهـای تختـه قـاپو شـده      .(05: 1882،ابیوردی

ــه ســکونت در ســاختمان هــای احــداثی  حاضــر ب

ــد ــزارش اردالن  .نبودن ــه گ (     058: 1880)اردالن؛ ب

لرها همیشه مايل بودند که بـا احشـام خـود بـه     :» 

تـداوم عـدم اسـتقبال     1«يیالق و قشـالق برونـد...  

                                                           
ملزومـات نـاگزير طبعیـی     شیوه معیشت عشايری برای لرها از . 1

و چنان بر نهاد آنان تاثیر گذارده کـه تـا بـه امـروز      در لرستان بود
ايـن   همچنان در بسیاری از مناطق آن اليتغیـر بـاقی مانـده اسـت.    

دار  دار و حشـــم انســان گلــه   ،خصوصــیت و ويژگــی فصـــلی  
های زاگراس را همواره به نوعی تحـرك و جابجـايی در    کوهستان

 سـبب  عشاير از قالع ساخته شده توسط نظامیـان، 

بـه دلیـل    .شـد رفتن اين بناهـا   فرسودگی و از بین

 جبر قوای نظامی در اسکان عشاير در منازل گلـی، 

ــودداری    ــکان در آن خــــ ــالت از اســــ ايــــ

( با ادامه اين وضعیت 500: 1888،کردند.)مورتسن

دولــت در صــدد اقــدامات ديگــری از جملــه      

سیاه چادرهای عشـاير   همةآوری و سوزاندن  جمع

از سیاه چـادر  اقدام به قدغن کردن استفاده  بر آمد.

در کنار دستور اکید در جلوگیری از  توسط عشاير،

هر گونه تحرك مکانی ايالت و طوائف لرستان بـه  

اما اين سیاست خشن نیـز نتـايج    اجرا گذارده شد.

 کامل و مطلوب مجريان طرح را به همراه نداشـت. 

 (118: 1888 ،)مورتسن

از ديگر اقداماتی که در ادامه فرايند اسکان     

باری عشاير توسط حکومت پهلوی صورت اج

کوچانیدن ايالت و طوايف لرستان به  گرفت،

تبعید  ،به عبارت بهتر ،مناطق دور دست و يا

انتقال اجباری ايالت لر به مناطق دور  اجباری بود.

اعمال کنترل و نظارت را برای  از دسترس دولت،

کرد و اطاعت قطعی را  دولت تامین و تضمین می

ساخت. بر اساس گزارش مندرج  ذير میناپ اجتناب

،         1824در سال  (01: 1824) حبل المتیندر 

صد و ده خانوار از الوار را به نواحی اطراف  يك» 

در « قزوين کوچانیده و در آنجا مسکن داده اند.

هدف از انتقال اجباری ايالت نه  ،حقیقت

                                                                               
ايـن حرکـت و کـوچ     چراگـاه وا مـی داشـت.    پی يافتن مرتـع و 

گـاهی دشـت و گـاهی     ،ودی مابین مناطق سردسیر و گرمسـیر عم
 ،حیوانات آنها را فراهم می سـاخته  منبع تغذيه دام ها و ،کوهستان

کلیه ايالت و عشاير لر به ندرت در مناطق روستايی و يـا شـهری   
که  به طوری و دائما در تحرك و کوچ بودند، سکونت می کردند.

زمان اقتدار حسینقلی خان و غالمرضا خان والیـان پشـتکوه حتـی    
 (  144: 1880،يك خانه گلی وجود نداشت.)بهرامی
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لکه تنبیه ايالت بود. کار ب ،شهرنشین کردن آنها

د ايالت لر به مناطق ديگر همچون مزينان و تبعی

 (851: 1840، ورامین، استمرار يافت.)يکرنگیان

فصـل سـرما    زمان انتقال و تبعید طوايف لر در    

، لطمه زيادی بـه ايـن طوائـف    به اماکن دور دست

ــم و جــور    زد. ــل ظل ــه دلی ــد شــده ب عشــاير تبعی

فرماندهان نظامی مسئول اسکورت تبعیديان از يك 

عدم در نظر گـرفتن طرحـی    ،ديگر سویاز  ،و سو

احشام طوائف و ايـالت   جهت حفاظت از اغنام و

 های مالی و اقتصـادی فراوانـی را   تبعید شده، زيان

ــه رزم آرا   ــی ک ــدند. تصــوير دلخراش ــل ش         .متحم

ــال   (88: 1840) ــوه انتق ــود از نح ــاطرات خ در خ

بیشـتر   ،دهـد  اجباری عشاير لر در زمستان ارائه می

ه تصوير انتقال اسرای جنگی بـه وسـیله نظامیـان    ب

دشمن همانند است تا ادعای جرايد دولتی مبنی بر 

اينکه ايالت را برای شهرنشین کردن و اسـتقرار در  

هـای جديـد    ها و اراضی کشاورزی بـه محـل   خانه

 .اند داده انتقال می

عشاير تبعید شده به نقاط دور دست نتوانستند     

م داری بپردازند و شیرازه داری و حش به گله

 زندگی اقتصادی آنان فروپاشید. حسین مکی

از سرنوشت ايالت لر در ورامین  (8 / 1880،8)

و به عنوان طعنی بر « گدايی و بدبختی»با عبارت 

سیاست ناکام پهلوی در اسکان ايالت و عشاير ياد 

 می کند. 

ترين پیامد اسکان عشاير برای  فقر اقتصادی عاجل

تنها به اقتصاد دامداری کشور  نه ،همچنین د.آنان بو

ها  بلکه بسیاری از مراتع و جنگل ،لطمه وارد آمد

های کشاورزی از بین رفت.  به بهای تبديل به زمین

بابت فقر اقتصادی عشاير  ،درختان زيادی نیز

اسکان داده شده، توسط آنان قطع شد و به صورت 

 (808: 1882،ذغال فروخته شد.)امان اللهی بهاروند

 

 خلع سالح عشایر

واقع شدن منطقه لرستان در حاشـیه مـرزی و نیـز    

لزوم دفاع از مملکت خـويش در مقابـل حملـه و    

هجوم نیروهـای خـارجی و خودبسـندگی نظـامی     

تدارك و  رهبران ايالت و عشاير از عوامل موثر در

 سـبب ای  های قبیلـه  نزاع ،تجهیز لرها بود. به عالوه

ر ايـن ناحیـه خـود را مسـلح     شد که هر قبیله د می

زيرا مجبور بودند برای حفظ امنیـت قبیلـه و   ؛ کند

بر تـوان و   عشیره خود در مقابل و عشاير ديگر لر،

عشـاير پشـتکوهی    قدرت نظـامی خـود بیفزاينـد.   

لـرد کـرزن    مسلح بودنـد.  تحت امر والیان لر کامالً

دهد که  خان ابوقداره گزارش می در مورد حسینقلی

توانـد   هزار سوار مسلح و آمـاده مـی   10فقط والی 

هـا   گروته که در زمان اغتشاش . هوگوتجهیز نمايد

و خودســری شــاهزاده ســاالرالدوله از لرســتان    

دهد کـه آخـرين والـی لـر      گزارش می ،کرده ديدن

پشتکوه برای کمك بـه شـاهزاده سـاالرالدوله کـه     

 وعده طرح لرسـتان مسـتقل را مطـرح کـرده بـود،     

ــ  ــلح ب ــوار مس ــزار س ــگه ــارتینی ه تفن ــای م و 1ه

خواهان  تفنگچی پیاده برای سرکوبی مشروطه1522

ارتـش و   يـك سـوم  که ايـن رقـم تنهـا     اعزام کرد

نیروهــای مســلح تحــت امــر والــی بودند.)گروتــه 

ــر  . (88-84: 1885، ــامی در نظ ــوان نظ ــه ت ــا ب  اتک

رهبران و سران ايالت و عشاير لـر چنـان اهمیـت    

 -واب گروتـه  داشت که والی بزرگ پشتکوه در ج

ش تعريـف  رکه از سرزمین تحت ام سیاح آلمانی ـ 

                                                           

 تفنگ مارتینی ساخت انگلستان بود. .1
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 خواهـد.  لر رفاه و آسـايش نمـی  »گويد: می کند، می

خواهد تفنـگ خـوب و چراگـاه     تنها چیزی که می

ن وضـعی بـرای   حاکمیت چنـی . (08: همان«)است.

لـذا خلـع   ؛ نبود قدرت نوظهور رضا شاه پذيرفتنی

هايی بود که  سالح و ايجاد امنیت از نخستین برنامه

مسـلح   آمـد.  بايست در لرستان بـه اجـرا درمـی    می

توانسـت تهديـدی بـالقوه     بودن عشاير لرستان مـی 

برای حکومت مرکزی بـه حسـاب آيـد، رضاشـاه     

دريافته بود اين نیروی مسلح برای ادامه حکومـت  

وی بسیار خطرناك است، لـذا تصـمیم گرفـت بـا     

وه خلع سالح عشاير و سرکوب آنها اين خطر بـالق 

اولین دستوری که از طرف رضاشاه  را از بین ببرد.

به فرماندهان لشکر در سـرکوب ايـالت و عشـاير    

 سبباين امر  لرستان داده شد خلع سالح آنان بود.

ضعف آنها در مقابل حکومت گرديد. سیاستی کـه  

دفــاع تــرين رکــن  را مفیــدترين و قابــل برخــی آن

 انــد کــردهسیاســت عشــايری رضــا شــاه قلمــداد 

ــان) ــد؛ ام ــی بهارون ــن  .(002: 1882الله ــرای اي اج

ای  های ايلـی و عشـیره   تصمیم با سرکوب مقاومت

 1818تا 1815های  صورت گرفت و تا حدود سال

   .کشیدطول 

عشاير لر به تامین امنیت داخلی ايالت از سوی     

های خود را تحويل  تا سالح دولت اعتماد نداشتند

ت باعث تشديد با عدم اطالعا ،از اين رو دهند.

و جنگ و گريزهای  خشونت نیرهای نظامی شدند

بسیاری را سبب گرديدند. روند زمانی خلع سالح 

عشاير لرستان در آغاز ورود امیراحمدی به لرستان 

: الف 1880،)امیر احمدی ش بود. 1821در سال 

های طوالنی قوای نظامی  اما به دنبال جنگ ؛(808

ای مکرر عشاير ه با ايالت و عشاير لر و شورش

تحقق نیافت و  ،به طور کامل ،اجرای اين امر لر،

اعمال خلع  تنها با تخته قاپو کردن کامل عشاير،

: 1888،)بیات تحقق يافت. 1810سالح در سال 

18-10) 

آغاز طرح خلع سالح عشاير  از نظر جغرافیايی،    

يعنـی از همـان    ،از صفحات شمالی منطقه لرستان،

ــوای ــادی ورودی ق ــه مب خصــوص در  نظــامی و ب

هـای   آبـاد و بخـش   های بروجـرد تـا خـرم    قسمت

مرحلـه اول خلـع    سلسله و دلفان صورت گرفـت. 

سالح قبل از بروز خشونت های ارتش در لرستان 

 ،هـر چنـد کنـد    ،آغاز اين طرح در صورت گرفت.

امـا در ادامـه   کرد؛ در مسیر اصلی خود حرکت می 

در امـر   های خشونت قـوای نظـامی   با ورود مولفه

 اسکان اجبـاری عشـاير،   گیری، خلع سالح، مالیات

واکنش سران عشـاير را   اعدام سران عشاير و غیره،

در برابر طرح خلع سالح برانگیخت و عشـاير نیـز   

در مقابل اين اعمال قوای نظـامی سـعی در حفـظ    

: 1855،سالح های در دست خود نمودند.)ايوانف 

48) 

ـ    ،در اين میان     ف ديرکونـد کـه   عـالوه بـر طواي

سالح کردن آنها ضـربات سـختی     خلع برایدولت 

گردانـدن   بیرانوندها نیز حاضر به باز را متحمل شد،

ــد اســلحه  .(008: 1840،)رزم آرا هــای خــود نبودن

سالح بین عشـاير   شديدترين زدوخورد در امر خلع

ودر دی مـاه   گرفـت  دربیرانوند و نیروهای دولتی 

ی تمـام دسـت بـه    گـر  امیراحمدی بـا حیلـه   1820

کشتار عشاير بیرانوند زد و عده بسیاری از زنـان و  

ــردان آن   ــان و م ــانید.)امیر    راکودک ــل رس ــه قت ب

 (220 : الف1888،احمدی

جريان خلع سالح عشاير لر بـا وجـود برتـری        
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نظامی ارتش و مجهـز شـدن بـه تجهیزاتـی چـون      

ادامه داشت. نکته مهـم ايـن    1824هواپیما تا سال 

ون منشأ قدرت رضاشاه نیروی نظـامی  است که چ

همیشه از ايـن وسـیله بـرای پیشـبرد      ،و ارتش بود

از  ،از سـوی ديگـر   ،گرفت و اهداف خود بهره می

اينکه عشاير و ايالت بـه اسـلحه و تفنـگ مسـلح     

: 1858)ايوانف ةلذا به نوشت ؛داد باشد او را آزار می

ه و نفاق توانست با برافروختن آتش و تفرق» (100

ــ ــب و ســرنیزهو ب ــوب  ،ه زور فري عشــاير را مرع

 «  سالح کند. ساخته، آنان را خلع

اسناد به جای مانده از مراحل اجرای طرح خلع     

لرستان نشان می دهد که ايـن طـرح بـه     سالح در

تنهـا   در طراحـی و اجـرا، نـه    بـودن  بی برنامه سبب

ــبب ــزی و    س ــت مرک ــر حاکمی ــورد نظ ــت م امنی

بلکه خود منشـا   ،نشدن فرماندهان نظامی در لرستا

چون سرقت اموال و احشـام   ،ها بسیاری از نا امنی

از بین رفتن محصوالت زراعی اهالی  اهالی گرديد.

هـای خلـع    توسط حیوانات وحشی از ديگر آسیب

 .(088-084: الـف  1888،)امیر احمـدی  سالح بود

ــی و راهســازی،  ســاخت قــالع و اقــدامات عمران

فرهنگی قابل تـوجهی  ادارات متعدد و نیز اقدامات 

از ســوی دولــت رضــا شــاه در لرســتان صــورت  

ــت. ــر فره  گرف ــی و تغیی ــازی فرهنگ ــنوس گ و ن

های محلی لرستان از ديگر اقداماتی بـود کـه    سنت

بردن ابزارهای  دولت پهلوی در لرستان اجراء کرد.

جديد حکومتی به میان عشـاير و بسـط و توسـعه    

ــه مرکــز، لطه برقــراری ســ نفــوذ ادارات وابســته ب

ــی، ــز سیاس ــر  ادایاقتصــادی و  ادارات متمرک نظی

تاسـیس گمرکـات    اداره طرق و فوايد عامـه،  مالیه،

سـیس  أتاسیس مراکـز نظـامی و ت   در حدود مرزی،

مراکز جديد فرهنگی در آنجـا ماننـد اداره معـارف    

 رهمه زيربنای تغییر فرهنگی در لرستان شـدند.)امی 

ــدی ــف 1888،احم ــاهر  . (815-810: ال ــردن مظ ب

به میـان   سینما و تئاتر جديد تمدنی مانند روزنامه،

عشاير لر و وادار ساختن فرزندان عشاير و بزرگان 

 بـرای لر به تحصیل و اعزام برخی از آنان به تهران 

ادامه تحصیل همه حکايت از يك تغییر اساسی در 

اقتصـادی و   اجتمـاعی،  ساختار  زنـدگی سیاسـی،  

ـ   ،کـه  فرهنگی در لرستان داشـت  ل ضـعف  بـه دلی

های اين اصالحات و نداشتن بنیان  اصولی شاخصه

با مشکل مواجـه شـد و شـکاف     ،صحیح مديريتی

 فرهنگی در اين منطقه ايجاد کرد. عمیق اقتصادی،

 

 گیری یجهنتبحث و 

رضا خان اقـدامات  شمسی  1055به دنبال کودتای 

ای را بـرای تمرکـز قـدرت در جامعـه      چند جانبـه 

جامعـه عشـاير بـه     ،میـان   در اين ايران انجام داد.

 دلیل نوع معیشت و خاستگاه اجتماعی و سیاسـی، 

در جهت تغییرات بنیادين مـورد توجـه حکومـت    

مرکزی قرار گرفت. ايالت و عشاير لـر بـه سـبب    

هـايی کـه در    اختالفات درونی و شورش و آشوب

نخستین گـروه   ، ازمنطقه لرستان ايجاد کرده بودند

ت مرکـزی جهـت   عشايری واقع  شدند که حکوم

قـوای   ،اجرای اقـدامات متجددانـه   سرکوب آنان و

 پـــس از نظـــامی بـــه آن منطقـــه اعـــزام کـــرد. 

عشـاير لـر و    های اولیه قوای نظـامی بـا   رويارويی

حکومت پهلوی از سـال   سرکوب نسبی ايالت لر،

لزوم انجام اقدامات و اصالحات مـورد نظـر    1820

بـه   خود را به شکل عمیق و همه جانبه در  منطقـه 

های خشـن   لکن با توجه به سیاست ؛اجرا گذاشت



 33    0313(، پاییز و زمستان 5ایران، سال دوم، شماره سوم)پیاپی  های محلیدوفصلنامه پژوهشنامه تاریخ 

 

 

ت
اس
سی
ر 
أثی
ی ت
رس
بر

شای
 ع
 و
ت
یال
ر ا
ه ب
شا
ضا 
ی ر

از
وس
ی ن
ها

ان
ست
 لر
ر

 

قوای نظامی در برخورد با شورشیان لر و سرکوب 

 درهای دولت در میان عشاير لـر   برنامه شديد آنها،

اگـر چـه    خاتمـه پـذيرفت.   وضـعیت ترين  ناموفق

وضعیت  قوای دولتی در خصوص تعلیم و تربیت،

ــر  ــالت ل ــا روش  بســیار کوشــیدند،فرهنــگ اي ام

تنها بـه   رد با عشاير به حدی خشن بود که نهبرخو

که  شد، منجردرگیری شديد بین حکومت و عشاير

سطح درگیـری و تـنش را در کـل منطقـه لرسـتان      

زده و بـدون   های شـتاب  اعمال سیاست توسعه داد.

تختـه قـاپو و اعـدام سـران و      مقدمه خلع سـالح، 

روسای قبائل و تبعید برخی از آنان بـه نقـاط دور   

سیاسـت   خشم وکینه عشـاير لـر  افـزود.   دست بر

بلکـه   ،مبنای اصولی نبود تخته قاپو کردن نه تنها بر

با تالش قوای خشن نظامی و با توسل به اعـدام و  

نقص در اجرا  قتل و غارت عشاير به اجرا در آمد.

برخوردهـای   کمبـود اعتبـارات،   ها، و ضعف برنامه

 ،های سـنتی  ايجاد تغییرات اجباری در نظام خشن،

های امرای نظامی و چشم وهمچشمی آنـان   رقابت

در کشــتار و قتــل عــام و خــونريزی عشــاير لــر و 

داری  سرکوب و اعدام  بسیاری از سران لر و ريشه

همـه  ای  هها و شـیوه معیشـتی ايلـی و عشـیر     سنت

عدم کـارآيی صـحیح ايـن     سببکه  عواملی بودند

اقدامات وسیع  و نا کارآمدی آنها در عرصه حیات 

 لرستان شد. ای عشیرهتی و ايلی سن

کوچاندن و اسکان اجباری ايالت لر به با     

ها و واداشتن آنها به کشاورزی و  حاشیه جاده

های  و دامداری و فرآوردهاقتصاد ايلی به  زراعت،

حتی صادرات  که يکی از ارکان تولید ملی و ،دامی

مراتع و  لطمه شديدی وارد آمد. ،کشور بود

های تبديل به زمین های کشاورزی و ها به ب جنگل

زمینه تضعیف ساختار اجتماعی  چنین، اين اقدامات

  و فرهنگی جامعه ايلی را فراهم آورد. 
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 شیرازه.

 .جغرافیای نظامی ايران)لرستان( .(1802ــــــــــــ)

 .بی نا:تهران

 .جغرافیای تاريخی لرستان .(1800) محمد ساکی، علی

 کتابفروشی محمدی.: خرم آباد

 :خرم آباد .شورش لرستان .(1844داله)سید ي ستوده،

 .انتشارات افالك

آموزش و پرورش در عشاير  .(1888علی ) سهرابی،

 چاپ دانشگاه شیراز. :شیراز .ايران

 :تهـران  .برآمـدن رضـا خـان    .(1858سـیروس)  غنی،

 اسلوج.

 :تهران .جنگهای لرستان .(1848علی اکبر) قراگوزلو،

 انتشارات اقبال .

گیری ايران  رضاشاه و شکل. (1848)استفانی کرونین،
 جامی.:تهران  .فر ترجمه مرتضی ثاقب .نوين

تاريخ وقايع عشايری  .(1882قهرمانی ابیوردی، مظفر)
 علمی.:تهران .فارس

علمی و  :تهران .گذار در برزخ .(1880کیاوند، عزيز)

 فرهنگی.
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. ترجمه سفرنامه هوگو گروته(. 1885گروته، هوگو)

 ان: مرکز.مجید جلیل وند. تهر

ترجمه منوچهر  .مالك و زارع .(1880) لمبتون، آن

 علمی و فرهنگی.: تهران. امیری

 .کوچ نشینان لرستان .(1888اينگه دمانت ) مورتسن،

 نشر پژوهنده. :تهران .ترجمه محمد حسین آريا 

 .8ج .تاريخ بیست ساله ايران .(1880حسین) مکی،

 نشر ناشر.: تهران

دولت رضا شاه و نظام  .(1888احمد) نقیب زاده،

 مرکز اسناد انقالب اسالمی. :تهران .ايلی

تاريخ لرستان  .(1842) محمدرضا والیزاده معجزی،

 انتشارات حروفیه. :تهران .روزگار قاجار

 .تاريخ لرستان روزگار پهلوی .(1840ــــــــــــ)

 انتشارات حروفیه. :تهر ان

ه سفرهای رضاشاه کبیر ب. (1858)ــــــــــــ

 فرهنگ و هنر لرستان.: خرم آباد . لرستان

عشـايری   سیاسـت  .(1844) نفیسـه  شهرسـتانی،  واعـظ 
 نشر تاريخ ايران.: تهران .دولت پهلوی اول

ترجمــه  ،ســفرنامه ويلســن .(1880) آرنولــد ويلســن،

 وحید.: تهران. حسین سعادت نوری

سیری در تاريخ ارتش . (1840يکرنگیان،میر حسین )
 خجسته.:تهران.1802تا شهريور ايران از آغاز  

 

 مقاالت
های قومی پهلوی  سیاست».(1888)، روح اخ بهرامی

 .مطالعات راهبردیفصلنامه  .«اول در قبال قوم لر

 تهران..1شماره

مجلـه   .«مرزبـان سـرزمین ايـالم   ».(1880)ــــــــــــ

 .0و1شماره  .سال دهم .تحقیات اسالمی

لرستان به  کشف حجاب در" (.1888) تقی شهسواری

پائیز و  .0و8شماره .1سال  ،شقايق ."روايت اسناد

 زمستان.

 

 روزنامه ها و مجالت
 .1505دسامبر 1824/18آذر  08.طالعاتا

 .1805ربیع االول  1825/5مرداد 5.اطالعات

 .1828آذر 05.«تربیت عشاير» .اطالعات

 1808/0جمادی الثانی  1828/15آذرماه 11.اطالعات

 .1504دسامبر 

 12شنبه  سه.5شماره  .سال سی و هشتم .المتینحبل 

 .1824دی ماه 

ربیع  .1828فروردين  18شنبه  سه .10شماره . ناهید

 .1808الثانی 

ارديبهشت ماه  04شنبه . 41شماره . سال هشتم .ناهید

 1804ذيحجه  1824.8

 

 اسناد آرشیوی
ــازمان  ــیو س ــران   آرش ــی اي ــناد مل ــماره   .اس ــند ش س

10/88/18-055 

کارتن نمره .اد مطالعات تاريخ معاصر ايرانمرکز اسن

 .0و1ص.1802ذی حجه .12دوسیه .05

-1/54/15سند شماره  آرشیو سازمان اسناد ملی ايران،

085 

کد  ،18سند شماره  آرشیو سازمان اسناد ملی ايران،

11/88/11-058. 

ســـند شـــماره  .آرشیوســـازمان اســـناد ملـــی ايـــران

 .22202240به شماره فیش  052222588

ــران    آ ــی اي ــناد مل ــازمان اس ــیو س ــماره  .رش ــند ش س

 .1828سال  .058204110

ســـند شـــماره . آرشیوســـازمان اســـناد ملـــی ايـــران

 .1824، سال 140221شماره فیش . 058200052

ســـند شـــماره  .آرشیوســـازمان اســـناد ملـــی ايـــران

 .1818سال  .058280088


