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چونان استمرار توان میرا  رضاشاه ةبرنامه نوسازی دور

 .در نظر آوردخواست اصالحات اساسی عصر مشروطه 

ی اصالحات اجتماعی و اقتصادی مزبور در سراسر هاطرح

بنا به ، برخی مناطق مانند لرستاناین امر در کشور اجرا و البته 

افزون . رو شدهو موانع خاص روب هابا چالش، اقتضائات محلی

منطقۀ ایلی هرو خود دارای شرایط ، بر این در منطقه لرستان

، ی اجتماعی در آن منطقههابنا به نابسامانی: تر بودخاص

دشوار  برقراری نظم و امنیت و اجرای اقدامات نوسازی در آن

 . تر بود

، در این مقاله اجرای برنامۀ نوسازی رضاشاه در منطقه هرو

پاسن    سناا  به اینن  تا شود میبررسی ، به شیوه مطالعه تاریخی

طقه هنرو  نکه موانع اجرای برنامه نوسازی دولت در ماده شود د

دهد میچه بود و چگونه برطرف گردید؟. نتایج پژوهش نشان 

ماننند خنوانین   ) ی ذی نفنوذ منطقنه  هنا با وجود مخالفنت گنروه  

دولت برنامه نوسازی را در ذیل اقداماتی چنون خلنع   (، بیرانوند

، تبعینند مخالفننان، اسنننان عشننایر، راه سننازی، سننالح عمننومی

ی آمرانه اجنرا کنرد و   هابا رویه، تأسیس مدارس و موارد دیگر

ی غیرکارشناسی برنامه نوسازی در منطقه هابه دلیل اتخاذ شیوه

برخنی پیامندهای ننامطلور در زنندگی اجتمناعی مننرد       ، وهنر 

 بدنبا  داشت.
  

، نوسازی، ایل بیرانوند، دالوند، رضا شاه، هروها: کلیدواژه

  .امنیت اجتماعی

Abstract 

Reza Shah's renovation program can be 
considered as a continuation of the demand for 
fundamental reforms in the constitutional era. 
These social and economic reform projects were 
implemented throughout the country, and of 
course, in some areas, such as Lorestan, due to 
local requirements, they faced special challenges 
and obstacles. In addition, in the Lorestan region, 
the Ili Haro region itself had more special 
conditions: due to the social unrest in that region, 
it was more difficult to establish order and 
security and to carry out modernization measures. 

In this article, the implementation of Reza 
Shah's renovation plan in Haro region is 
examined through a historical study method to 
answer the question of what were the obstacles 
to the implementation of the government 
renovation program in Haro region and how 
were they removed? The results show that 
despite the opposition of influential groups in the 
region (such as Khavanin Beyranvand), the 
government implemented the renovation 
program with measures such as general 
disarmament, road construction, nomadic 
settlement, deportation of dissidents, 
establishment of schools and other cases, with 
authoritarian procedures. Due to the adoption of 
non-expert methods of renovation program in 
the Haro region had some unfortunate 
consequences in the social life of the people. 
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 مقدمه. 1

 شرایط از متأثرشاه رضا برآمدن هنگام هُرو منطقه

 عمومی اوضاع از تبعیت هب همچنین وای منطقه

 و باجولوند ایالت و بود ناامنی دچار، کشور

 کرده تقسیم نفوذ منطقه دو به را آن بیرانوند

 و میانی و یی جنوبهادر بخش باجولوندها بودند

 پس از شروع .شمالی مناطق در بیرانوندها

 و فرماندهان، رضاشاه ةورنوسازی د یهابرنامه

 حساس طقۀو به ویژه من لرستانبه ، ینظام نیروی

 معروف گردنه دو بینهرو  .اعزام شدند «هرو»

 لرستان به ورود دروازة و واقع توگه و رازان

 ایلی گروه ویژه به منطقه طوایف و ایالت .است

 و تمرکزگرایی سیاست مخالف که دبیرانون

اعزامی  نیروهای برابر در بودند رضاشاه نوسازی

 شکست سرانجامدهه مقاومت کرده و  حدود یک

 پیروی از با نوسازی برنامه پس از آن .خوردند

 در آمرانهای به شیوه، الگوهای مسلط در کشور

نا به تضادی که با ب ،مزبور برنامه .شد اجرا منطقه

 و دامی شیوه تولید) منطقه مردمان زندگیروال 

با ، داشت (ایطایفهسیاسی -اجتماعی ساختار

این برنامه . ی گسترده مواجه گردیدهاچالش

اسکان ، احداث راه، شامل خلع سالح طوایف

ایجاد ، تصدی امور منطقه، مخالفانتبعید ، عشایر

 .بودو مواردی دیگر  رسهمد

به این پرسش پرداخته ، در پژوهش حاضر 

نمایندگان  در روند استقرارچگونه شود که می

بین نمایندگان ، منطقه هرو کومت مرکزی درح

قه و طی اجتماعی و اقتصادی منهابخش

و  بروز کرد؟اختالفات ، ی نوسازی دولتهابرنامه

ی هابرنامه، با توجه به تضادهای ایجاد شده

 آیا نوسازی دولت چگونه اجرا شد؟ و در نهایت

ی تحقیق هاموفقیت آمیز بود؟ فرضیه هااین برنامه

و امنیت رضاشاه برای استقرار نظم  :چنین است

 انبا مقاومت مردم، منطقه هرو مرکزگرایانه در

ی هاا توسل به شیوهب ،از این رو. شدمواجه 

شیوة در تغییر ایجاد درصدد ، نظامی ـ سیاسی

در نظامات اداری  یزیست مردمان و دگرگون

این روند  .الگوهای نو بود ابجایگزینی محلی و 

 ـ بیشتر تابعی از خواست نوسازی سیاسی

و به شیوه آمرانه و بدون دولت بود  اجتماعی

نیز انتظارات ی اجتماعی منطقه و هاتوجه به زمینه

در نتیجه و  آن مردمان اجرا شد اقشار اجتماعی

آن یی در تحقق اهداف نوسازی در هاناکامی

  .بار آوردهمنطقه ب

ی هانخست اطالعات و داده، در این پژوهش

گردآوری و بر اساس ، مورد نظر از منابع شناسایی

 تجزیه و تحلیل و پردازشمورد االت مطرح ؤس

 روند، مرحله بعددر سپس  .فتگر قرار

 و پیامدهای اجتماعی برنامه نوسازی گیریشکل

ی موجود بازسازی هابراساس دادهدر منطقه  آن

با نظام ) برنامه نوسازی رضاشاه در منطقه هروشد. 

سیاسی  به تمرکزگرایی در امور، (ایطایفهاجتماعی 

 و تغییرات در شیوة معیشت انجامید. منطقه

جامعه مزبور از درحالی که در روند گذار 

، موقعیت قبلی به یکجانشینی و نظم اداری نوین

تغییراتی بروز کرد که دگرگونی روابط و 

از  هاسیاسی گروهـ  ی اجتماعیهامسئولیت

و  ی قدرتمند محلی به مراکز نوین قدرتهاکانون

گونه و باید این بود جایی نخبگان منطقهجابه

اه بر یک ی نوسازی دوره رضاشهاتأثیرات برنامه
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ثیرات أت و( هرو) ی خاصهاجامعه با ویژگی

که گاه تا کنون تدوام یافته ، طوالنی مدت آن

 بررسی شود.، است

دگرگونی » در مفهوم نوسازیدر این تحقیق  

کامل جامعه سنتی یا ماقبل مدرن با انواع تکنولوژی و 

 ؛91: 9731 ،ازکیا) «سازمان اجتماعی مربوط به آن

الت ح» مانند امنیت اجتماعیو  (911: 9791، روشه

قانونی دولت غیر فراغت همگانی از تهدیدی که کردار

مامی یا بخشی از یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در ت

 رود.میکار هب (71: 9731، آشوری) «جامعه پدید آورد

  

 پیشینه پژوهش  .2

ع وضاشاراتی به این مو هاپژوهشرخی ب در

 و (9711) آبراهامیان، (9711) اتابکی .شده است

، یی در باب دولتهابحث، (9799) نفسیه واعظ

ه دارند. نوسازی و مسئله عشایر در دوره رضا شا

روند و پیامدهای برنامه بررسی موردی بر  طبعاًاما 

برخی در  .فاقد پیشینه استمنطقۀ هرو  نوسازی

دولت در رفتار مطالعات مربوط به دیگر از 

، (9719) نعمتی و (9711) دالوند مانند، لرستان

در منطقه مورد نظر طرح رویکرد نوسازی مبحث 

در  (9717) شهسواری و نجارتنها  .نشده است

ی نوسازی رضاشاه بر هابررسی تاٌثیر سیاست» مقاله

در باب سیاست  به اجمال، «ایالت و عشایر لرستان

آن نوسازی رضاشاه در لرستان و نتایج کلی 

، (ساکن در منطقه هرو) بیرانوندسیاست بر ایل 

 و صالح مقاله نعمتیطور دارد و همین اتیاشار

 در خلع دولت بررسی کلی اقداماتضمن  (9711)

 مدارس سیسأت، خوانین اعدام، رعشای سالح

اسکان  باب مباحثی کلی در(، عشایر تبعید، نوین

 و وندباجول ایالت زندگیتغییرات در  عشایر و

مقاله . اما در باب موضوع دارد( هرو) بیرانوند

 حاضر بحثی بسنده در برندارند.

 

 جغرافیای هرو  .3

شرق ) منطقه هرو در نیمۀ شرقی لرستان

شرق به  واقع است و از (شهرستان خرم آباد

های شمال به کوه از، نشین و گروهای شاهکوه

 از، رماهی و آب تافیپ، لرمِشتُاُ، رون کوچکهگً

لیله  ردِازجنوب به زَ، لومانو بُله غرب به کوه ریمِ

. (73: 9711، آرارزم) نه محدود استزگِو کوه اِ

ه گًخاک مال و نهزگِی اِهاکوه از رودخانۀ هرو

، قاسمی) شودمیشتر لَسرچشمه گرفته و وارد اَ

 بههرو  .(911 /7: 9731، ایزدپناه؛ 917الف: 9711

منطقه  است. (19: 9799، دالوند) رودمعنای پایین

بیران ) ندیلوَغَشامل بخش چَ 9791هرو در سال 

در شمال و بخش زاغه در جنوب (، شهر بعدی

بخش  .(93: 9711، شجره؛ 111: 9711، آرارزم) شدمی

 لوندیغکیلومتر مربع و چ 9111 زاغه

کیلومتر مربع مساحت دارند و از طریق تنگۀ 9911

 از یکدیگر جدا (در شمال زاغه) میراحمدی

: 9717، ساکی ؛731، 111 الف:9711، قاسمی) شوندمی

، نددالو) دهستان بخش زاغه شامل سه .(911

؛ 731 الف:9711، قاسمی) است (رازان، حمتقائدرَ

از شمال ، لوندیغبخش چ .(11/ 9: 9791، دالوند

از غرب به  و غربی به بروجرد و دشت سیالخور

 منطقه کاکا رضا در شهرستان الشتر محدود است.

 لوندی تمرکز داشتغدولتی در دهکدة چادارات 

منطقه  .(111، 111: 9731، ایزدپناه ؛911: 9717، ساکی)

 و بیرانوَند ندباجولوَ هرو محل سکونت دو ایل
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از نواحی  ،است که حدود دو قرن و نیم پیش

 اند.موصل عراق به این منطقه مهاجرت کرده

 است( اقلیت) و لری( اکثریت) لکی هاگویش آن

. (111، 919 /7: 9731، ایزدپناه ؛917: 9711، راولینسون)

لوندی و به دو شاخۀ غساکن بخش چ هابیرانوند

شامل  هادشینان شوند.میشینان و آلینان تقسیم دِ

، رانلُه دِ، لکهشَ، شرَ، لوندقَچَ، پیرداده طوایف

از دو  هاآلینان کان هستند.ردی و ایوَشاوِ، لُری

هراب و مِ، رکَ، ی زیدعلیهاتیره) قسمت مال اسد

مسه و شَ، ی یاراحمدهاتیره) و مال قباد (بارانی

والیزاده  ؛31: 9711، آرارزم) اندتشکیل شده (سبزعلی

ریاست ایل بیرانوند با نوادگان  .(77: 9711، معجزی

، والیزاده معجزی ؛33-39: 9711، آرارزم) اسدخان بود

وی  داشت:رئیس ایل وظایف مختلفی  .(71: 9711

ایل را در برابر جهان خارج مانند روستاییان 

یا قبایل دیگر  بگیران دولتی ومالیات، محلی

، را تقسیم هازمینهمچنین ، کردمیحمایت 

اختالفات قومی و ، ی ساالنه را هدایتهاکوچ

 نمودمیخانوادگی میان طوایف را برطرف 

  .(13-11: 9711، آبراهامیان)

، دالوند) پنج طایفهایل باجولوند شامل 

 هاو از آن است (یاراحمد، آروان، گوندسَ، قائدرحمت

 قائدرحمت و (ساکن هروی میانی) دو طایفه دالوند

 هادالوند ند.اهدر منطقه هرو بود (رهروساکن سَ)

، کاویالن، چکمه سیاه، شنیانی جَهاشامل تیره

 ند.االننُه ماله و سیفِ(، رنگرزان) النقِچَ، لیالنخَ

، سخیالیی مَهاشامل تیره نیز طایفه قائدرحمت

 و کَشَمشو، صیدحسن، یارالی، نووَرسِ، شانیوَاِ

 ؛913-911، 917: 9711، والیزاده معجزی) ندهست وِالتو

 هابیشتر بیرانوند. (919-911: 9719، هی بهاروندلالامان

رو هستند و پس از عبور از خرم آباد و کوچ

زمستان را در ، لرستانتماس با دیگر طوایف 

اما ایل  .(9/13: 9791، دالوند) برندمیسر هپشتکوه ب

 قشالق ـ که ییالق هابه استثنای سگوند ،باجولوند

 معیشت شیوة به و شده یکجانشین مابقی ،کنندمی

سند ، کماسا) اندهبود مشغول دامپروری و زراعت

بنابراین عکس العمل آنها با  .(117-93-91: ش

انتخاب شیوة زیست سامان گرایانه  توجه به

 ،نسبت به برنامه نوسازی رضاشاه در منطقۀ هرو

بر این اساس  .نسبت به دیگر طوایف متفاوت بود

هنگام برآمدن رضاخان ترکیبی از ، در منطقه هرو

نوع شیوه معیشت یکجانشینی و چادرنشینی  دو

روستانشینان بیشتر در هروی جنوبی و  داشت؛

روان هم نیمی از سال کوچ بودند ومیانی مستقر 

با این حال به دلیل . زیستندمیدر هروی شمالی 

آمار دقیقی از جمعیت ساکن و  ،فقر منابع

 . غیرساکن این منطقه در دست نیست

مناسبات اجتماعی ایالت و طوایف منطقه 

ی ایلی و ارتباط با هاافزون بر تماس ،هرو

اد و بیشتر با دو شهر خرم آب، جمعیت ساکن

 (روغن، پشم، گوسفند) اقالم تولیدی بروجرد بود:

دادوستد  (چای، قند، لباس) با کاالهای شهری

به دلیل کوهستانی بودن . (19: 9711، آرارزم) شدمی

ی هاتماس، منطقه و عدم امکانات حمل و نقل

اجتماعی ساکنان هرو و مردمان خارج ـ  فرهنگی

ناامنی و هرج و  از ایالت لرستان کمتر برقرار بود.

مرج ناشی از جنگ جهانی اول نیز در کاهش این 

مناسبات مؤثر بود. از این رو واکنش منفی بخش 

عظیمی از جمعیت هرو با برنامه نوسازی رضاشاه 

و تنش آنها با قوای دولتی تاحدوی نتیجۀ این 
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  انزوای فرهنگی بود.

 

  مسئله برقراری امنیت در هرو و دولت .4

تمرکزگرایی دولت رضاشاه و مسئله سیاست 

فکری و نظری روشنفکران  ۀایجاد امنیت از پشتوان

اواخر حکومت قاجار برخوردار بود و رضاشاه در 

ی روشنفکرانی چون هااین زمینه به خواسته

افشار جامه عمل  زاده و محمودتقی، زادهکاظم

ترین یکی از مهم. (99، 91: 9791، اتابکی) پوشید

ی مزبور ایجاد امنیت و برانداختن هاخواسته

ملوک الطوایفی در ایران به منظور ایجاد تمرکز 

، چون هروای سیاسی بود. بر این اساس در منطقه

که گاه توسط رؤسای طوایف منطقه ، تأمین امنیت

گیری با اصالحات مرکزگرایانه پی، شدمیمختل 

در اواخر حکومت قاجارها خوانین ایل  شد.می

هروی شمالی را در دست داشتند و از بیرانوند 

اراک و ساوه را به ناامنی ، خرم آباد تا بروجرد

از این رو  ؛(73: 9791، والیزاده معجزی) کشانده بودند

ایجاد امنیت در محور هرو و شهرهای مزبور برای 

دولت اولویت داشت. این در حالی بود که در 

خوانین منطقه هرو با دولت روابط ، دوره قاجار

آمیز و در گردآوری و ارسال مالیات از مسالمت

 ها همکاری داشتندطوایف و تأمین امنیت راه

وحاکمان  (99/9/9719 ،مصاحبه با شیخ علی فالحی)

نیز جهت تحبیب قلوب خوانین به آنان 

: 9711، فرمانفرما) کردندمییی اعطا هاپاداش

1/ 9113).  

 9711 سال دوم نیمه در ارتش نوسازیدر پی 

 فرماندهی به غرب 7 شماره لشکر تشکیل و

 ؛993: 9711، کاظمی) یاحمد امیر آقاخان احمد

 بهلشکرکشی  مقدمات (711: 9711، یکرنگیان

 علیه ارتش نیروهای بسیجشد و  فراهم لرستان

 در پاییز هرو منطقه ویژهبه، لرستان نافرمان عشایر

فرمانده . (71: 9731، محمدی) آغاز گردید 9711

، دشیرعبور از گردنه زاغه تا تنگۀ زاهِنقشه ، ارتش

را ساخت برج نظامی و پیشروی برج به برج 

از ارتش  .(193 /7: 9791، بهبودی) اعالم کرد

 رم آباد پیشروی کرد و امیراحمدیخبه بروجرد 

ناگهان ، منطقه هرودر  (فرمانده قوای نظامی)

کدخدایان تیره مال اسد از ایل بیرانوند را دستگیر 

. (17-11: 9791، والیزاده معجزی) به خرم آباد بردو 

طرح موفق اجرای برای  ظاهر این دستگیریدر 

ایجاد امنیت اجتماعی در منطقه هرو  و نوسازی

بروز درگیری ایل بیرانوند  پیامد بعدی آن اما؛ بود

کیلومتری  11در ، تنگۀ زاهدشیر با نظامیان در

 بود ارتشبه  ناپذیرضربات جبرانه و ورود زاغ

 عشایرسپس . (119-111: الف9737، امیراحمدی)

خرم به ، 9711 آذر 11ارتش در پراکنده شده و 

به هروی شمالی عقب  هابیرانوند وارد وآباد 

 النکِمَروستای نَتوانست  ند. بعد ارتشنشست

 (محل استقرار نیروهای بیرانوندها در هروی شمالی)

آنها را به کمک یکی از خوانین را محاصره و 

 ؛97: 9711، آرارزم) تسلیم کردند به واداردولتخواه 

منازعات عشایر . (199-191 /1: 9717، غضنفری امرایی

تا قریب یک دهه  9711 از سال (ایل بیرانوند) هرو

ایالت مختلف  9717 در سال به طول انجامید.

لرستان با یکدیگر متحد شده علیه قشون دولتی 

ی هاشورش نمودند به طوری که توانستند پست

نظامی مستقر در بین خرم آباد و بروجرد را 

محمدخان . (911: 9711، بختیاری) متصرف شوند
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، فرمانده منطقه بعد از امیراحمدی، بختیشاه

کیلومتری 91) ستانی منطقه آبِهانظامیان پست

 در قلعۀ زاغهرا  و برج توگه (غرب هروی میانی

ولی به دلیل ضعف فرماندهی آنها در ، تمرکز داد

این پایگاه نظامی ، پیش گرفتن یک تاکتیک صحیح

: 9799، ستوده) سقوط کرد 9717 در هفتم خرداد

  .(911: 9737، بختیشاه ؛911

 منطقه در امنیت اجتماعی در ادامه استقرار

 بیرانوند خوانین از تعدادی، 9711در سال ، هرو

 /1: 9717، غضنفری امرایی) اعدام شدندو  دستگیر

بر ، این اقدام فرمانده لشکر غرب. (9171-9177

: 9717، ساکی) افزود مقاومت شورشیان بیرانوند

افراد قبایل بدون داشتن  و تحلیل وی که (711

قادر به جمع شدن به دور یکدیگر و ، رهبری

: 9733، کرونین) مخالفت علیه دولت نبودند ایجاد

این خوانین به سرعت اگرچه  .غلط درآمد، (799

نقش خود را در طرح نوسازی رضاشاه از دست 

در ساختار  داده و وجودشان مخل نظم جدید شد:

ایالت و طوایف تحت حاکمیت مستقیم ، نوین

 گرفتند.میدولت قرار 

 اوضاع امنیتی منطقه 9711 سال در چون

 امنیت سال برای ایجاد انهم اواخر در، شد مختل

 نظامیان، هرو در کارگران و سازی راه مهندسین

 شدند اعزام به آنجا لرستان سپه گارد فوج

با  بعد سال و یک (911/191/19ش: سند، هکماسا)

سال  در. (93: 9711، آرارزم) بیرانوندها درگیر شدند

و  مخالفین احتمالی برای مقابله با یورش، 9713

 ستاد مالیۀ شعبۀ، هرو در امنیت اجتماعی ایجاد

، رنگرزان یهابرج تعمیر جهت اعتباراتی، ارتش

ش:  ندس، هاکماس) داد تخصیص زاغه و توگه

 مانند ییهاسازه ساخت. (191/19/ 13، 913/191/19

 اجرای جهت ساززمینه عوامل از، نظامی یهابرج

 بود. هرو منطقه در نوسازی برنامه

 گروهی، نوسازی محلی مخالف علیرغم طیف

 دولت از حمایت در شمالی هروی کدخدایان از

همکاری  نظامیان با منطقه در نوسازی طرح و

 نفر بیست»اعتباری برای ، 9719 سال در داشتند.

 اردوی اداری ارکان رئیس توسط «بیرانوند سوار

 اعتبار این از بخشی که شد داده تخصیص لرستان

ش:  سند، کماسا) بود کدخدایان به متعلق

 در آنها رؤسای و سواران این (11/191/19

، لرستان مختلف نقاط به ارتش یهااردوکشی

 ایجاد داشتند. روند مؤثری نقش ،هرو ویژهبه

 سال در داشت. ادامه نیز بعد یهاسال در امنیت

 هاوندبیرانی پراکنده هاسرکوب شورش، 9799

فشان تصمیم راَسرهنگ دُادامه داشت و در نهایت 

به خراسان گرفت که ناکام  آنهابه کوچ اجباری 

و سال بعد با  (111-117: 9791، والیزاده معجزی) بود

دستگیری خوانین زادگان بیرانوند و انتقال آنها به 

ی منطقه هاشورش، آرارزم توسط سرهنگ، مرکز

  .(11-17: 9711، آرارزم) هرو به پایان رسید

 
 برنامه نوسازی در هرو .5

 سالح خلع .5-1

 برنامه دولت مرکزی در برابر قدرت ناولی

 /1: 9711، مکی) آنها سالح خلع، طوایف و ایالت

 که، فطوای و ایالت بودن در واقع مسلح .بود (79

 و سلحشوری حس ارضای منظور به تریشپ

 نوگرای دولت در، بودای طایفه اتدتهدی با مقابله

 معنایی دیگر متحدالشکل ارتش وجود با رضاشاه
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 نداشت. مرکزی حاکمیت برای قطعی تهدید جز

 داشت:در پی  انگیزهبرای دولت چند  سالح خلع

تضعیف توان نظامی عشایر هرو جهت ایجاد 

ن از بین بردن شرارت آ، در منطقهاجتماعی امنیت 

ن و کارگران ادسته از افرادی که متعرض مهندس

فراهم نمودن  شدند؛میدر احداث راه سراسری 

ی سیاسی و هازمینه نوسازی در سایر عرصه

 اجتماعی در منطقه هرو به ویژه اسکان عشایر.

 مردم از احمدی امیر 9717 بهار اوایل در 

 ارتش به خود را یهاسالح خواست لرستان

 بر تحویل دهند در غیر این صورت افزون

 محکوم حبس به روز بیست، جریمه پرداخت

پس از این  .(71: ب9737، امیراحمدی) ندشدمی

 هب، هرو برنامه خلع سالح در منطقه، هشدار

گرفت.  قرار توجه مورد، ایلی کانون یک عنوان

آوری برای جمع اننظامی یکی از راهکارهای

 گیری ازبهره (ایل بیرانوند) هرو عشایر اسلحه

: 9711، امرایی غضنفری) بود بانفوذ خوانین همکاری

مخالفان قبلی  از گرچه خوانین برخی از. (9113 /1

بودند اما به  لرستان در تمرکزگرایی سیاست

ای طایفه درون یهااز جمله رقابت، دالیل مختلف

 خلع را خود طوایف، نظامی فرماندهان نیرنگ یا

این سیاست در دوره فرماندهی  کردند. سالح

-9711ی هاخزاعی در سال آقا حسین، نظامی

حکم ) ادامه یافت، ویژه در منطقه هروبه، ش9711

خلع سالح . (911: 9711، دالوندرک ، خلع سالح

ثر برای نوسازی و تأمین امنیت ؤراهبردی م

 .اجتماعی در منطقه هرو بود

گروگانگیری ، راهکار دیگر جهت خلع سالح

 علی حاج 9799 آبان 71دربود به طوری که 

یکی از خوانین ایل ، فرمانده تیپ لرستان، آرارزم

بیرانوند را با فردی نظامی مامور کرد افراد آسیب 

پذیر طوایف بیرانوند را از روستاهای هروی 

تا در ازای واگذاری  رفتهگروگان گ، شمالی

، حکم خلع سالح) آزاد شوند، ی طوایفشانهاتفنگ

ی هاگونه سیاستاین. (119: 9711، دالوند :رک

، دولتی در اجرای برنامه نوسازی در منطقه هرو

ناشی از عدم کارشناسی و تدقیق در تعریف و 

برخالف  ی اصالح اجتماعی بود.هااجرای برنامه

، 9799 سال در امیراحمدی، آرارزم سیاست

 عشایر سالح آمیز در خلعبیشتر راهبردی مسالمت

 خوانینوی پس از امیدوار نمودن  پیشه کرد:

 خلع مأمورین، دولت و شاه مراحم به لرستان

 لرستان مختلف نقاط به، آنهابا حمایت  را سالح

 از جمله. (717: 9791، معجزی زادهوالی) نمود اعزام

بیرانوند را  کدخدایان از یکی، هرو منطقه در

حکم خلع ) نمود خود طایفه سالح خلع مأمور

 رسدمی نظر به .(111: 9711، دالوند :رک، سالح

باعث شد به درخواست  کدخدا شخص احترام

 اهلل امان خاطرات در تحویل شود. هاسالح، دولت

 سیاست سودمندی بر، لرستان حاکم، اردالن

اشاره شده نیز لرها سالح در خلع رأفت و تحبیب

 . (119: 9797، اردالنرک ) است

 اجرای برنامه خلع در دولت تالش وجود با 

 منطقه ویژهبه و لرستان در سیاست این، سالح

 از دستاوردی کوتاه مدت بود و پس، هرو

مسلح شده و  امجدد عشایر، 9711شهریور

 ی قبلی در برابر دولت را در پیش گرفتندهارویه

توان گفت میدر واقع  .(197: 9711، آبراهامیان)

تابع طرحی ، برنامه خلع سالح در این منطقه
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جامع برای تحقق برنامه نوسازی اجتماعی و 

برقراری امنیت اجتماعی نبود و از این رو با 

برنامه خلع سالح  اگر نشد. همراه کامل موفقیت

سازی و مشارکت در هرو با آموزش و فرهنگ

دستاورد بلند مدتی به دنبال  ،شدمیسیاسی همراه 

امنیت ) ترین زیر ساخت توسعهداشت و به مهم

گروگانگیری و  شد.میمنجر در منطقه  (اجتماعی

استفاده از نیرنگ برای خلع سالح عشایر هرو 

از  ؛باعث سلب اعتماد مردم از دولت جدید شد

مردم  9711این رو با سقوط شاه پس از شهریور 

هرو به وضعیت پیشین بازگشتند و منطقه بار 

  .دیگر دچار ناامنی شد
 

 احداث راه .5-2

ها در برنامه نوسازی رضاشاه و احداث راه

دولت مطلقه ی وی حاکمیت دولت مرکزی را بر 

کرد و امر میدورترین مناطق کشور تسهیل 

را که دولت در اجرای برنامه  هاگردآوری مالیات

 نمود.مینوسازی به شدت به آن نیاز داشت آسان 

د وجو، مرکز گریزی ایالت و عشایر، در لرستان

 هایراه و (رودخانه، کوه، جنگل) طبیعیع موان

 مانع حضور قوای مرکزی در منطقه بود.، رو کوچ

در تأمین امنیت  یاقدامات محدود البته قاجارها

انجام ، های کوچرو و ارابه رو در منطقه هروراه

در دورة ناصری تا ) هاحفاظت از راه آنها دادند:

در اختیار سازمان قراسواران و را  (مشروطه

-991: 9711، یکرنگیان) قرار دادندخوانین محلی 

. (9/9/9719 مورخ، مصاحبه با شیخ علی فالحی ؛999

در راستای طرح  سازیرضاشاه برنامه راه ةدردور

از نظارت خوانین محلی خارج شد و ، نوسازی

قرار  توجه دولت توسعه شبکه ارتباطی مورد

 ی مربوط گفته شدههادر باب انگیزه گرفت؛

 از کیلومتر 11 حدود که، لرستان هایراه نوسازی

 لرها نمودن نزدیک، گذشتمی هرو محور از آن

 یهاانگیزه. (1-9: 9791، اخگر) بود تمدن اصول به

، کشور تمرکز در مواردی چون ایجاد به دیگر

 در هاکاال مبادله، نظامی اهداف به بخشیدن تحقق

خیز نفت ایالت به و دسترسی مختلف مناطق

 بود.خوزستان مربوط 

 شبکه توسعه منظور به 9719 در ابتدای سال

 فالحت وزارت در شوارع و طرق کل ةادار، هاراه

 (11: 9793، صادقی) تشکیل عامه فوائد و تجارت و

 ریاست لرستان با اداره مزبور در بعد سال و سه

؛ 113: 9733، کرونین) کاساکوسکی تشکیل شد مسیو

 امنیت بر تأمین افزون نظامیان .(1/1: 9711، اطالعات

 کار نیروی اعظم قسمت، سازیجاده یهامسیر

 نیروی ی مربوط را از طریقهامورد نیاز پروژه

 یمحل کدخدایان و خوانین توسط قیمت ارزان

 کدخدایان به عنوان مثال کردند.می آوریجمع

مستقر در روستاهای حاشیه ، قائدرحمت و دالوند

طوایف تحت جاده هرو تعداد زیادی کارگر از 

نفوذ خود را گرد آوری نموده و تحویل مهندسین 

رأس االغ و قاطر از  هاده، راه دادند.افزون بر آن

جهت ای روستاهای اطراف جاده به صورت کرایه

در  و یآورجمع هاحمل شن و ماسه از رودخانه

سند ، کماهسا) ساخت راه شوسه به کار گرفته شد

. (11/1/9711دالوند:مصاحبه با رحمت ؛ 911/191/19: ش

ی رازان و توگه هااین راه با عبور از گردنه

نمود و باعث میبروجرد را به خرم آباد متصل 

رونق روستاهای حاشیه جاده به ویژه زاغه در 

همچنین هرو را از طریق شبکه  منطقه هرو گردید؛
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 داد.میهای اصلی به پایتخت پیوند راه

 ساخت از بعد سال چند چغلوندی شوسه راه

 دوم نیمه اواخر در یعنی، میانی هروی جادة

 .(91: 9711، شجره) گردید. احداث رضاشاه سلطنت

 به شمالی هروی طریق از را آباد خرم راه این

 به آن اهمیت حال این با نمود؛می متصل بروجرد

 به فرعی راه یک و نبود میانی هروی جاده قدر

  .رفتمی شمار

 مخالفت با، سازی راه تشکیالت در نوسازی

 جاده افتتاح از قبل ماه هشت مواجه شد لرها

سرلشکر عبداهلل خان ، وزیر راه، خوزستان-لرستان

هنگام عزیمت به لرستان جهت اطالع ، طهماسبی

از روند راه سازی در گردنه رازان در شرق هرو 

، قتل مقام عالی رتبه. (9: 9713، ناهید) کشته شد

این ابزار توسعه نشان از مخالفت طوایف با 

حاکمیت پهلوی بر رؤسای طوایف بود.به همین 

منظور دولت جهت تأمین امنیت کارگران و 

در مسیر هرو را میی نظاهابرج، مهندسین راه

، 11/191/19: اسناد ش، کماهسا) بازسازی نمود

از آنجا که راه سازی امکان توسعه  .(13/191/19

داد و میها را در مناطق ایلی افزایش پاسگاه

حاکمیت رؤسای قبایل را بر ایالت و طوایف از 

عشایر منطقه هرو با احداث راه ، بردمیبین 

سراسری مخالفت ورزیدند ولی در این منازعه 

 . تاوان سختی پرداختند

 به مدنی تشکیالت ورود زمینه راهسازی 

 امکان دولتی یهانهاد و فراهم کرد را ایلی مناطق

 یمن به ارتش که مناطقی در فعالیت و استقرار

 ندنمود پیدا، داشت نظارت آنها بر راهسازی

 باغ، نظامی حکومت. (719: 9799، شهرستانی واعظ)

 مدنی تشکیالت از دیگر موارد و مدرسه، فالحت

 راهسازی برنامه از پس که بودند هرو منطقه در

افزون بر آن  یافتند. اسقرار هرو منطقه در

بین رفت ولی  ها ازراهحاکمیت رؤسای قبایل بر 

با  ،های منطقه هرواقدام دولت در احداث راه

 ،وجود پراکندگی بیش از یکصد روستا در منطقه

با معیار توسعه در منطقه  وجه کافی نبود وبه هیچ

  .فاصله داشت هافرسنگ

 عشایر اسکان .1-7

طرح اسکان طوایف پیش از برآمدن رضاخان  

یی که عشایر هازیرا به دلیل ناامنی، هم مد نظر بود

ی کاروان رو ایجاد هادر خطوط ارتباطی و مسیر

دولت قاجار بر آن شد طوایفی از ، کرده بودند

 به طوری که را در خوزستان اسکان دهد. ایالت

بنا به ، حکمران بروجرد و لرستان، الدولهحشمت

برای امنیت راه ، دستورالعمل صادره از مرکز

عشایر را ملزم به اسکان ، خوزستانلرستان به 

اما این فکر پس از  .(111-111: سند ش، ساکما) نمود

مرگ ناصرالدین شاه و سپس انقالب مشروطه و 

گسیختگی عشایر به فراموشی سپرده شد تا  افسار

اینکه در دولت رضاشاه این برنامه بار دیگر به 

اسکان ، اقتدارگرادولت  و آمدمرحله اجرا در

مانند دیگر  لرستان به ویژه منطقه هرو راعشایر 

ترین به عنوان یکی ازمهم مناطق کشور

ی برنامه نوسازی به جد دنبال نمود. هاساختزیر

امر درتسهیل  :از بود عبارت دولت یهاانگیزه

با ، کنترل ایالت و طوایف، گرد آوری مالیات

سواد نمودن فرزندان عشایر در مدارس جدید 

دولتخواه و مبلغ طرح  باهدف تربیت نسلی

از دامداری  تغییر شیوه معیشت، نوسازی در منطقه
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 دولت برای اجرای افزون بر آن به کشاورزی.

 مناسب را عشایر و ایالت وجود نوسازی برنامه

 رو این از دید.مین جهان روز آن اوضاع با

 تشکیالت انحالل با را مسئله این آمد بر درصدد

و  دهنمو حل قشالق و ییالق از شدن مانع و ایلی

، کشاورزی به چادرنشینی از جامعه حولت با

: 9711، لمبتون) دهد قرار توسعه مسیر در را کشور

 طوایف و ایالت اهداف این راستای در. (119

 گرفت: قرار نوین دولت توجه مورد نیز هرو

 و رودها فراوان آب، خیزحاصل یهازمین وجود

، جدید ارتباطی هایراه همچنین و سارهاچشمه

 از یکی عنوان به هرو منطقه گردید سبب

 عنایت مورد اسکان طرح یهاکانون ترینمهم

 به مشروط که هرو عشایر اسکان گیرد. قرار ویژه

 شیوة در مادی مساعدت و آنها اسلحۀ گرفتن

 راهسازی پروژه اتمام از پس ،بود ایشان معیشت

-91: سند ش، کماسا) انجام گرفت (9713سال  در)

اشاره شد دولت . (771: 9737، امیراحمدی؛ 93-117

 رضاشاه در اسکان دو طایفه از ایل باجولوند

و  جنوبیدر منطقه هروی  (دالوند و قائدرحمت)

میانی نقشی نداشت زیرا بر اساس گزارشی از 

 11 وضعیت ایالت و طوایف لرستان در

 ـ یعنی قبل از افتتاح جاده خرم آباد، 9711مهر

خوزستان و تصمیم دولتمردان به اجرای طرح 

طوایف فوق خود یکجانشین و صاحب ، اسکان

به ؛ (117-93-91: سند ش، کماسا) اندمسکن بوده

قاجاریه بدون اجبار و الزام  ةتعبیری آنها در دور

 . حکومت مرکزی تخته قاپو شده بودند

 شیوة تغییر ویژهبه، نوسازی طرح اجرای در

 نظارت با ،9719 سال در دولت، هرو در زیست

 بیرانوند ایل عشایر از ییهاتیره ،ارتش فرماندهان

؛ اسکان دادـ  سمت چغلوندیـ  هرو منطقه در را

سیصد  ،جهت اجرای طرح اسکانسه سال بعد نیز

، کماسا) هرو احداث گردید در باب منزل مسکونی

در روند نوسازی . (791-311، 111-91111: اسناد ش

مورد توجه قرار نگرفت و ی زندگی ایلاقتضائات 

فقط یکجانشین نمودن آنان با زور و اسلحۀ 

 به طوری که مدنظر قرار داشت هانظامی

با استحکامات نظامی و ایل بیرانوند ی هاگذرگاه

کشیدن موانعی مانند دیوار و سیم خاردار مسدود 

بدون آنکه تسهیالتی برای . (11 :9731 ،جالیر) دش

یکجانشین شدند؛ در ، گرفته شودآنها در نظر 

نبع اصلی درآمد آنها بود که م هانتیجه بیشتر دام

و از این راه لطمه جبران ناپذیری بر  تلف شد

: 9791 ،لهی بهاروندلامان ا) اقتصاد کشور وارد شد

گفتنی است برنامه اسکان عشایر هرو  .(119

نیازمند یک طرح جامع و دراز مدت بود که یکی 

سازی در هرو ی آن آموزش و فرهنگهااز زمینه

 .رسیدمیبود که از زور سرنیزه مؤثرتر به نظر 

با حضور  اسکان کمیسیون 9791 سال در 

شهیدی  ،سپهبد امیر احمدی) افراد بلند پایه دولتی

حشمت السلطنه صنیعی نماینده  ،نماینده دادگستری

 در (وزارت کشور و امان اهلل اردالن حکمران لرستان

 تصمیم مشورت از پس و شد تشکیل لرستان

 سازیساختمان، عشایر اسکان جهت که گرفت

 /9 :9791 ،دالوند؛ 111-111 :9797، اردالنر.ک: ) شود

 در کهای خانه باب 97111 مجموع از .(911

رشد  درصد 11 با هرو منطقه، شد ساخته لرستان

 9/91 ،های قبل از طرح اسکاننسبت به سال

 اختصاص خود به را هاساختمان این از درصد

 هرو چونای نقطه گفت توانمی نتیجه در داد؛
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 جهت سازیساختمان عملیات توجه کانون

  .(917-9/911 :9791، دالوند) بود هابیرانوند اسکان

 تعدیل قدری اسکان برنامه 9791 سال در

 ستاد از را عشایر امور آرا رزم سرهنگ یافت:

 سرگرد به را آن مسؤلیت و مستقل لرستان تیپ

 د.کرواگذار  (حاکم نظامی هرو) خاضع خانجالل

حاکم نظامی دو راهکار جهت کوچ عشایر اجرایی 

که بر اساس این  ،صدور مجوز کوچ، اول: کرد

شد و میاجازه کوچ به همه افراد ایل داده ن ،برنامه

این مجوز فقط برای تعداد قلیلی از عشایر صادر 

در مواقعی ، دارتوسط گله هادام بردن، دوم؛ شدمی

فردی به  نیز احشام عشایر تخته قاپو شده توسط

والیزاده ) شدندمیبه قشالق برده  «دارگله» نام

 . (11 :9711 ،؛ رزم آرا111: 9791، معجزی

، کوچ محدودیت بر افزون نوسازی زمینه در

 دولت، هرو منطقه در معیشت شیوه تغییر جهت

 در سد احداثطرح  یکی ؛داد انجام نیز اقداماتی

بود که  9711 در سال (چغلوندی) شمالی هروی

بر روی رودخانه هرو  انفرمانده تیپ لرست توسط

گیری و در نهایت کار در منطقه چغلوندی پی

 .(111-91111 :سند ش، کماسا) سدسازی آغاز شد

با مشارکت مردم و کدخدایان  نیز سه سال بعد

محلی به تشویق سرهنگ رزم آرا این سد به پایان 

. (111: 9711، دالوندر.ک:، حکم سرهنگ رزم آرا) رسید

 و ایالت تشویق جهت «فالحت باغ» ایجاد دوم

 9719 سال دربه طوری که  ،بود اسکان به طوایف

 انجام جهت جادة شوسه حاشیه در زاغه شرق در

 سیس وأیک مرکز فالحتی ت باغداری خدمات

 احداث برای تومان نهصد حدود در هم اعتباری

 شد داده تخصیص آن در ساختمان باب یک

 به .(1 :9719 ،اطالعات؛ 11 :9719 ،المتین حبل)

 پرورش مرکز این کارکرد ترینمهم رسدمی نظر

 کاشت شیوه آموزش ،ثمر بی درختان و میوه نهال

 آنها به نهال تحویل و یافته اسکان عشایر به نهال

 آن بر افزون. بود کاشت بهارجهت فصل آغاز در

 مرکز این در ،محل در ساکن افراد از تعدادی

 . شدند کار به مشغول نیز فالحتی

توان اقدامات می ،با توجه به آنچه گفته شد

دولت را در برنامه اسکان به دو دسته اقدامات 

نظارت ؛ نمود قهرآمیز و اقدامات تشویقی تقسیم

 ،ارتشیان بر اسکان ایالت و طوایف در هرو

کشیدن موانع و استحکامات نظامی در مسیر کوچ 

صدور مجوز کوچ و ایجاد محدویت  ،ایل بیرانوند

در کوچ از اقدامات تنبیهی دولت برای الزام به 

 ،احداث سد کشاورزی. اسکان عشایر هرو بود

باغ فالحت هم از  ی گِلی وهااحداث ساختمان

اقدامات تشویقی دولتمردان بود که به نظر 

رسد در قیاس با راهکارهای قهرآمیز کافی و می

ی نوسازی هادر واقع برنامهمقرون به صرفه نبود. 

هرو تغییری در شیوه معیشت ساکنان  منطقهدر 

ایجاد نکرد زیرا فاقد یک چارچوب تئوریک هرو 

در  گفتنی است منسجم در شیوه عمل و اجرا بود.

با توجه به اسکان دو  هروی میانی و جنوبی

طایفه دالوند و قائدرحمت اقدام مؤثری انجام 

نشد و در هروی شمالی طرح اسکان چون با 

اجبار نظامی انجام گرفت پس از سقوط شاه 

به کوچ نشینی ادامه  اعشایر اسکان یافته مجدد

  .دادند

 

  عشایر تبعید .1-1
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 از یکی تاریخ طول در ایالت جاییجابه

 از حفاظتجهت  هادولت راهبردی یهابرنامه

 یا و احتمالی یهاشورش از جلوگیری ،مرزها

 .امابوده است اجتماعی نظم گران اخالل تنبیه

 اهداف با عمده تفاوتی پهلوی دولت انگیزه

داشت: اجرای پروژه شامدرن پی یهادولت

از  گریز. مرکز و ایلی مناطق در اجتماعی نوسازی

 جابه برای عمده تالش اولین رضاشاه این رو

 :9711 ،اتابکی) داد انجام لرستان در را عشایر جایی

 بخشـ  هرو منطقه عشایر راستا این در. (971

ن در صدر دیگر مناطق ایلی لرستاـ  چغلوندی

قرار گرفتند؛ زیرا ایالت و طوایف این بخش از 

ویژه نظم لرستان از مخالفان سرسخت نوسازی به 

در تبیین مخالفت ایالت با دولت که  .جدید بودند

 ،شدمنجر شماری از آنها به تبعید تعداد بی

توان بر دو وجه سیاسی و فرهنگی متمرکز شد می

 در وجه فرهنگی آنها با فرهنگ و آداب و رسوم

مایل  ،ایلی که سالیان دراز با آن خو گرفته بودند

لی دولت با انحالل و به تغییر این مناسبات نبودند

تشکیالت ایلی سعی در استحاله آنان در هویت 

البته مخالفت انان با دولت ؛ ملی داشت

آنان به  ،توانست وجه سیاسی هم داشته باشدمی

طور سنتی از رهبران و رؤسای خود بیشتر اطاعت 

کردند تا دولتی که با زور سعی در تحت می

 . قیمومیت درآوردن آنها داشت

 در سال تبعید عشایر هرو خط مشی در اجرای

لرستان از اماکن  ز طوایفتعداد زیادی ا 9711

خود به صورت اجباری کوچ ودر یکی از 

 ،اطالعات) شهرهای خراسان اسکان داده شدند

اقدام تنبیهی به  اردالن نیزدر گزارش . (1 :9711

 تبعید عشایر پرداخته شده است: دولت جهت

گفتند این زراعت تا در جلگه هرو مال ما می لرها[»]

را ضبط کرده است و زن  باشد و قشون تمام ]آن[می

 «اندرا اسیر کرده و به خراسان کوچ داده ی ماهاو بچه

مناطق خوار و ورامین در . (111 :9797 ،اردالن)

ی هاترین تبعید گاهنزدیکی تهران نیز از مهم

به طوری ؛ بود ایالت لرستان به ویژه ایل بیرانوند

که تا به امروز برخی از بازماندگانشان در این 

به  .(911 :9791 ،دالوند :رک) کنندمیمنطقه زندگی 

رسد انتخاب مناطق کویری و یا مینظر 

بیابانی جهت تبعید لرها حاکی از آن است که نیمه

دولت خواستار برچیده نمودن کوچ نشینی و 

اشتغال  یامعیشت کشاورزی و  جایگزینی آن با

 در بخش خدمات بوده است.لرها 

 تبعید در نظامیان خشونت است ذکر شایان

 یهادرسال که بود حد بدان تا هرو عشایر

 وجود به منطقه این درای دوره رضاشاه سلطنت

 ادی «بگیری بیرانوند» عنوان تحت آن از که آمد

 ایل از ییهاتیره زمانی مقطع این در .اندکرده

 و شدند کوچانده کشور نقاط اقصی به بیرانوند

 یهادالوند با سببی یهاپیوند هم که خانوارهایی

 ندیافت رهایی تبعید ازخطر داشتند خواه دولت

 با این حال .(91/1/9711 مورخ ،دالوند سام با مصاحبه)

بسیاری از افراد  محلی به گفته ریش سفیدان

تبعیدی ایل بیرانوند با سقوط شاه به لرستان 

لفت با نوسازی به زندگی کوچ ابازگشتند و در مخ

 ،در طرح نوسازیبنابراین  .ادامه دادندنشینی 

برنامۀ تبعید عشایر مانند طرح اسکان و خلع 

با شکست  چون با اجبار نظامی همراه بود سالح

ی که سخن از گفتنی است در دولت .مواجه شد

تبعید عشایر راهکار  ،زدمیمدرنیته و نوسازی 
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درستی جهت تغییر شیوه زیست نبود؛ دولت منابع 

، که جهت تبعید عشایر هزینه نمودای مالی

ی عشایری در میان هابایست با تأسیس تعاونیمی

ایالت و طوایف هرو به آنها خدمات رسانی 

در جهت  و متقابالَ از تولیدات دامی آنها نموده

ی کشور بهره برداری کند نه اینکه با هارفع نیاز

  تبعید عشایر به اقتصاد کشور لطمه وارد سازد.

 رامو متصدیان انتصاب. 1-1

 طوایف و هاروستا امور اداره قاجار ةدور در 

 اموری تا گرفته امنیت اجتماعی ایجاد از ،روکوچ

 خوانین اختیار در ،هامالیات گردآوری چون

 شیوه این، بود طوایف و ایالت رؤسای یا محلی

 رضاشاه توسط ایران در نوین دولت ایجاد با

 سلسله یک طبق ایلی مناطق و شد دگرگون

 طوری به ؛گردید اداره نظامی غیر و نظامی مراتب

 رأس در نظامی حاکمان ابتدا هرو منطقه در که

 آنها از بعد گرفتند قرار اجتماعی هرم

 ،داشتند جای میانی یهاالیه در هاالحکومهنایب

 و غیررسمییان کدخدا و ایالت رؤسای سپس

 انجام هرم پایین در که بودند کدخدایان دولتی

 یهاطیف در لئومس افراد تعداد .کردندمی وظیفه

 بیشتر لاو قشر دو از یقیناً سوم و دوم اجتماعی

 نوسازی اقدامات نسبی اجرای دلیل همین به بود

 کارگزاران با هاگروه این همکاری مرهون هرو در

 .بود دولت

خوزستان ، قاجار لرستان با بروجرد ةدر دور 

داد و بر میو بختیاری یک ایالت را تشکیل 

ـ  هریک از این مناطق یک نفر از سوی حکمران

به عنوان نایب الحکومه مسؤل  ـ شاهزاده قاجار

روزنامه ) اداره آن والیت و رتق و فتق امور بود

پنجشنبه هشتم ربیع  7/1739 :711شماره  ،وقایع االتفاقیه

رضاشاه واگذاری  ةاما در دور ؛(9131الثانی 

حکومت از روال قبل خارج و به نظامیان واگذار 

 مناطق 9791 تا 9711 تاریخ ازبه طوری که ؛ شد

خرم  ؛شدمی اداره نظامی توسط حاکمان لرستان

، دلفان ،سلسلهآباد و دیگر مناطق لرستان از جمله 

ده پیر و هرو همه به وسیله نظامیان اداره 

 ،شدند؛ زیر نظر گرفتن کوچ ساالنه عشایرمی

نظارت بر طرح تقسیم اراضی خالصه و 

 آوری سواران نظامی از میان ایالت و طوایفجمع

از وظایف حاکمان نظامی جهت مدیریت و نظم 

: 9791 ،والیزاده معجزی) بخشیدن به ساختار ایلی بود

در  .(اسناد کیومرث بهاروند؛ 111: 9719 ،اقبالی؛ 111

العاده داشت به طوری اهمیتی فوق هرو این میان

فرماندهی ارتش به  از جانب، آن طوایفامور  که

و تحت  (سرگرد جالل خان خاضع) فردی نظامی

در مرحله  واگذار شد. «حکومت نظامی» عنوان

الحکومه که بعد برای یک طایفه هم یک نفر نایب 

 دگردیانتخاب ، تحت امر حاکم نظامی قرار داشت
 ،11 :9791 ،والیزاده معجزی؛ 13-19 :9711 ،آرارزم)

نظارت بر کوچ  افزون بر، حاکم نظامی هرو .(111

امور مربوط به انتصاب رؤسای ایالت  ،عشایر

رسیدگی  و جهت برقراری نظم و امنیت اجتماعی

حکم ) بر عهده داشترا به منازعات ملکی دهقانان 

اسناد محمد ؛ 117 :9711 ،دالوندرک  ،انتصاب خوانین

  .(رضا والیزاده معجزی

 در نوسازی اجرای در هم هاالحکومه نایب

 مختلفی وظایف زیر نظر حاکم نظامی هرو منطقه

نمودن مسلح  شناسایی خادمان دولت و داشتند:

 ،(19 :9711 ،آرارزم) آنها برای مقابله با اشرار

 رسیدگی به ف ومختل طوایف مالیات آوریجمع
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مانند اختالفات ، تراهمیتکم محلی شکایات

. (اسکندری اسناد نصرت) از وظایف آنها بود ،محلی

ای اقدامات خودسرانه هاالحکومهگاه برخی نایب

چون تبعید مالکین به روستاهای مجاور و تصرف 

 دادند که شکایت اهالیمیاراضی کشاورزی انجام 

بخش میانی و محل سکونت ) ی هروهاروستا

به خرم آباد و حتی مرکز را به دنبال  (دالوندها

 (91/1/9711مصاحبه با سام دالوند در مورخه ) داشت

این نوع بازگشت اداره امور محلی به دوره 

پیشامدرن یقیناً روند نوسازی در منطقه را به 

انداخت و باعث نارضایتی ساکنان هرو میتعویق 

  .گردیدمیاز متصدیان امور دولتی 

در برابر دولت  در اثر اقداماتی که خوانین

 تقسیم دولتخواه و یاغی دسته دو انجام دادند به

، نوسازی با مخالفت دلیل به یاغی خوانین .شدند

 طیف اما .شدند حذف نوین اجتماعی ساختار از

 خود طوایف ریاست عنوان به دولتخواه اجتماعی

 منصوب نظامی ابقا و یا فرماندهان طرف از

 منصورخان به توانمی دسته این از .گردیدند

 سند ،کماهسا) نمود اشاره شمالی هروی در بیرانوند

 دسته دو به نیز خدایانکد. (11/191/19 :ش

 از پیش تا .شدندمی تقسیم دولتی و غیررسمی

 اسناد) 9791 سال در کدخدایی قانون تصویب

 هرو منطقه یهاروستا از یک هر در (جالل دالوند

 اختالفات حل لئومس کدخدا عنوان به نفر یک

 از دولت مطالبات مقابل در پاسخگو و ملکی

 اتفاق به قریب که غیررسمی گروه این .بود مردم

 صف در لرستان در نظامیان قرارتاس  با آنها

امنیت  ایجاد در گرفتند قرار نوین دولت خادمان

داشتند. اما ای ویژه شنق هرو منطقه در اجتماعی

کدخدایان رسمی هرو در ساختار جدید از طریق 

سپس  بخشدار به فرمانداری خرم آباد معرفی شده

« کدخدای دولتی»فرماندار آنها را به عنوان 

 ی دولتیکدخدا (جاهمان) نمودمیمنصوب 

ل اجرای قوانین و ئومس نمایندة مالک و

یی بود که از طرف دولت به او امر هانظامنامه

فصل دعاوی  و حل ،انتظام امور رعیتی. شدمی

فرار متهم از  جلوگیری از وجزئی بین اهالی ده 

 وظایف کدخدا در یک جامعۀ روستایی بود

رسد در این میبه نظر  .(711-711 :9711، لمبتون)

برنامۀ نوسازی کدخدا در منطقه هرو مانند دیگر 

دیگر حامی منافع مردم در برابر  ،مناطق کشور

حکومت نبود بلکه کارگزار دولت به شمار 

توان میرفت. از کدخدایان دولتی عهد رضاشاه می

اسناد جالل ) یاد کرد کدخدا منصور در زاغه از

در  هرم قدرت دگرگونی ساختار سیاسی و .(دالوند

منطقه هرو در جهت یاری رساندن به دولت بود و 

تا حدود زیادی در اعمال حاکمیت  ماین نوع اقدا

 دولت جدید در میان ساکنان منطقه هرو مؤثر بود.

  شناسنامه اعطای. 1-1

ثبت هویت افراد در برنامه نوسازی رضاشاه  

داشت زیرا از یک سو ای جایگاه ویژه

ریزان روشنی در پیش پای برنامهی هاواقعیت

اجتماعی قرار داد و از دیگر سو زمینه  ـ اقتصادی

گرایی در میان مردم را تحقق سیاست بینش سامان

کنترل و ، فراهم ساخت؛زیرا با ثبت هویت افراد

گردید و دولت میبه آنها آسان  دسترسی

ی خویش هاتوانست آنان را به اجرای خواستهمی

  .(9/919: 9791 ،ر.ک: دالوند) رهنمون سازد

 شهروندان تمام، شورای پنجممجلس  در 
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 شدند. خانوادگی نام و شناسنامه اخذ به ملزم

 خرداد 91 در احوال سجل قانون منظور بدین

 این .رسید ملی شورای مجلس تصویب به 9711

 اردیبهشت 91 در قبل ماه یک که بود حالی در

 آن موجب به که بود شده تصویب قانونی 9711

 لغو ایران سراسر در افراد مناصب و القاب کلیه

 تصویب .(913 :9711 ،کدی؛ 11 :9711، نفیسی) گردید

 دولت نوسازی ابزارهای از یکی که قانون این

 سجل قانون درآمد پیش واقع در بود جدید

 برنامه در قانون دو این، ترفمی شماربه احوال

 نظر در بدون را کشور افراد تمام، ملی وحدت

  .دانستمی برابر، صخا امتیازات گرفتن

با حضور معاون وزارت  9711در بهمن 

 9711خرم آباد تأسیس و در آذر  اداره آمار ،داخله

اداره دیو ساالر رئیس سجل احوال غرب کشور 

، اطالعات) احوال خرم آباد را افتتاح نمود سجل

 به دنبال آن مأموران .(7 :9711، اطالعات؛ 1 :9711

 و اعزام شدند وهر روستاهای به احوال ثبت

 در .نمودند شناسنامه اخذ به مجبور خانوارها را

 سجل مأمور به را افراد روستا کدخدای روند این

 از پس هم مربوطه مأمور و کردمی معرفی احوال

 نام ،منطقه نام و طایفه نام فاکتور دو از آگاهی

 را در پی آن و نموده انتخاب را افراد خانوادگی

 نیز گاهی؛ نمودمی ثبت هاشناسنامه در هاآن نام

 اشخاص خانوادگی نام انتخاب در مأمورین

 به آنان تشویق جهت و نموده عملای سلیقه

 با پیوند در که خانوادگی یهانام از اسکان

 کردندمی استفاده، بودـ  فالح مانند ـ زراعت

، دالوند میرحسینو  فالحی علی شیخ با مصاحبه)

-بیرانوندبخش بزرگی از ایل  .(9/9/9719تاریخ

 دولت به خدمت دلیل به نیز-محمدی علی تیره

 ،پس از سرشماری ،ایفهط رئیس خان تقی توسط

به فرمان رضاشاه نام خانوادگی سپهوند اختیار 

  .(991 :9711 ،والیزاده معجزی) نمودند

 در شناسنامه اعطای برنامه با مخالفت در

 از ترس دلیل به ییهامقاومت بعضاً ،هرو منطقه

 اضافی یهامالیات دادن یا و سربازی به رفتن

 :فالحی علی شیخ با مصاحبه) تگرفمی صورت

 نظام خدمت بر افزون .که مقطعی بود (9/9/9719

، هامالیات گردآوری امر در تسهیل و وظیفه

 به هرو منطقه در احوال سجل برنامه اجرای

 امکان ،نوسازی ابزارهای ترینمهم از یکی عنوان

 کارگزاران برای را خانوار هر افراد سرشماری

 آتی یهاریزی برنامه در تا نمودمی فراهم دولت

 هشت 9791 سال تا قرار گیرد. استفاده مورد

 اخذ به موفق هرو در نفر ده و ششصد و هزار

 سندی اگرچه. (111 :9711 ،آرارزم) شدند شناسنامه

 رضاشاه دوره پایان تا که افرادی تعداد بر دال

 در ،گردیدند هرو در شناسنامه گرفتن به ملزم

 که شتابی این با رسدمی نظر به ولی نداریم دست

 شناسنامه صدور جهت نخست سال هشت در

 میزان این پایانی سال هشت در گرفته صورت

در نتیجه  ؛است داشته برابر دو حداقل افزایشی

در منطقه را نه تنها در  انهاین اقدام نوساز توانمی

سازی و هویت جمعی بلکه به جهت یکسان

منظور توسعۀ نفوذ دولت در میان ایالت و 

  .طوایف منطقه تحلیل نمود

  مدرسه تأسیس .1-3

از دیگر اقدامات نوسازی در منطقه هرو که  

آموزش به شیوة جدید  ،با اجبار نظامی همراه بود
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در هرو پیش از بر آمدن رضاشاه طالبان  .بود

بیشتر جنبه دینی که ـ  دانش به شیوه سنتی

در مکتبخانه و تحت نظر مال آموزش  ـ داشت

 مالهای از حسین مالعلی ومال ولی ؛ دیدندمی

در آستانۀ ورود قوای رضاخان به  هروی میانی

با  .(91/1/9711 ،مصاحبه با سام دالوند) لرستان بودند

آموزش دگرگون  شیوهروی کار آمدن رضاخان 

شد و پس از خارج شدن از دست مالیان و 

روحانیون در انحصار دولت به عنوان مجری تمام 

 . عیار نوسازی قرار گرفت

 ری واجبا ابتدایی تحصیالت رضاشاه دوره در

 فرانسه کشور آموزشی برنامه پایه بر متوسطه

 9719 تا 9711 یهاسال بین و شد ریزی طرح

 مدارس و برابر چهار ابتدایی مدارس تعداد

بر که این نظام  .گردید برابر شش متوسطه

در سرتاسر کشور دارای  یکپارچگی تأکید داشت

برنامۀ آموزشی و کتاب درسی یکسان و البته زبان 

 ،آبراهامیان؛ 199: 9739 ،غنی) بودـ  فارسیـ  واحد

با این حال تعداد مدارس در مناطق  .(919 :9791

 از هرچه مناطقمختلف کشور بسیار کم و 

 هم امکانات آموزشی شدندمی دورتر پایتخت

منطقه هرو نیز مستثنی از این قاعده ؛ بود کمتر

 باب یک ،با ایجاد امنیت اجتماعی در هرو نبود.

 دیگر و شد زاغه تأسیس روستای در مدرسه

 بهرهبی آموزشی برنامه این از منطقه روستاهای

به تشویق فرمانده  11/1/9797در تاریخ . بودند

حسینقلی خان مرادی از خوانین  ،تیپ لرستان

دالوند یک مدرسه در زاغه با ظرفیت بیست نفر 

 دبه مدیریت سید محمد حائری تأسیس نمو

 در نیزدو سال بعد  .(113-71197 :سند ش ،کمااس)

 طی معارف و اوقاف اداره 9791 آذر 11 تاریخ

 دبستان باب یک تأسیس به اقدام رسماًای نامه

 این نام کرد؛ زاغه روستای در کالسه چهار

 اصغر علی معارف و فرهنگ وزیر نام به دبستان

آن  مدیر و شد نامیده «حکمت دبستان» حکمت

 اهل) کبودوند غفاری اسماعیل فردی به نام

 9711، قاسمی؛ 331: 9711، اسناد خرم آباد) بود (گروس

 طبقه فرزندان مدرسه این در (9911، 9917: ب

، بودند پسر عموماً که محلی کدخدایان و مالکان

آقامیرزا دالوند فرزند  شدند؛ تحصیل به مشغول

جدید  هکدخدا علی میرزا از دانش آموزان مدرس

بود که در حضور فرمانده نظامی سرهنگ رزم آرا 

و تحسین وی را بدون غلط ایراد نمود ای خطابه

وی در عهد پهلوی دوم به عنوان ؛ بر انگیخت

 کارگزارآموزگار عشایر ایل پاپی و همچنین 

زاغه ایفای نقش  (خانه انصاف) دادگاه روستایی

در . (91/7/9713مصاحبه با نعمت اهلل دالوند ) نمود

ادامۀ روند نوسازی آموزشی در هرو تعدادی از 

یز جهت تحصیل به فرزندان خوانین ایل بیرانوند ن

که به مانند ـ  خرم آباددارالتربیه عشایری 

اعزام ـ  شدمیگروگرفتن فرزندان عشایر تلقی 

، امیر احمدی؛ 919: 9711، والیزاده معجزی) دشدن

این عده پس از اتمام دوران  .(191: الف9737

، ابتدایی چون دسترسی به به دبیرستان نداشتند

، لهی بهاروندلاامان) مجبور به ترک تحصیل گردیدند

چون رضاشاه طرح و برنامه منظمی  .(117: 9791

 (931: 9711، آبراهامیان) برای نوسازی ارائه نداد

اصالحات آموزشی وی در منطقه هرو هم به 

نشین صورت نامنظم بود و اکثریت جامعه کوچ

این منطقه به عنوان قشر یک ضعیف و غیر 
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  .برخوردار باقی ماندند

منطقۀ هرو ، با وجود تالش دولتگفتنی است 

ناهمگون بود و ، از نظر توسعۀ امکانات آموزشی

یک فرد باسواد یافت ای به ندرت در میان خانواده

یک درصد  آرا فقطبه طوری که رزم .شدمی

جمعیت هرو را در عهد فرمانروایی خود بر 

 داندمی سواد با (9797-9799 هایسال)لرستان 

 و است برانگیزشک هم آن که (93: 9711، آرا رزم)

 این از ترپایین باسوادان تعداد حتی رسدمی نظر به

  .ه استبود میزان

 

 نتیجه  . 6 

ایران با استفاده  ررضاشاه نوسازی د ةدر دور

از ابزار دولت مطلقه و دررأس آن ارتش آغاز 

این ایده که برنامۀ روشنفکران سرخورده از  .شد

دیگر ، بود همزمان با پایتخت هانقالب مشروط

، یکی از این مناطق؛ مناطق کشوررا نیزدر برگرفت

هرو بود که به عنوان دروازة لرستان شرقی و واقع 

شدن درمسیر ارتباطی خوزستان به تهران برای 

دولت رضاشاه از اهمیتی استراتژیکی برخوردار 

ی نوسازی در این منطقه در قالب هابرنامه .بود

پدرساالر به شیوة توسعۀ آمرانه ولی به یک رژیم 

نسبتی خیلی کمتر از مناطق نزدیک به پایتخت به 

  .اجرا در آمد

در رویارویی با  هرو طبقات اجتماعی منطقه

گروه نخست : برنامۀ نوسازی دو دسته بودند

خوانین و کدخدایان ایل باجولوند بودند که به 

دلیل رقابت با ایل بیرانوند و مخالفت با 

ی توسعه طلبانۀ این ایل با برنامۀ هایاستس

نوسازی موافق بودند و به خدمت دولت جدید در 

این طیف دولت خواه در روستاهای ؛ آمدند

سکونت  جنوبیحاشیۀ جاده در هروی میانی و 

دستۀ دوم که عمدتاً از ایل بیرانوند و  .داشتند

ساکن هروی شمالی بودند با ده سال مبارزه 

ی را در قالب مخالفت با قدرت دولت پهلو

نوسازی به چالش کشیدند؛ خوانین این ایل نیز 

اقدامات نوسازانۀ پهلوی اول در هرو را تهدیدی 

با  .دانستندمیبرای کاهش قدرت خود بر منطقه 

ی هابه تدریج برنامه، مخالفسرکوب خوانین 

اجرا شد اما به دلیل فقدان یک  هرو نوسازی در

چارچوب تئوریک منسجم به ویژه در شیوة عمل 

اقدامات آمرانۀ دولت جهت ، و اجرای طرح

نوسازی نارضایتی اقشار متوسط و پایین جامعۀ 

هرو را در پی داشت و موجب تضاد ای عشیره

بیشتر بین فرهنگ سنتی جامعۀ عشایرو القائات 

 ،با سقوط شاه دولت جدید گردید به طوری که

طوایف تخته قاپو شده در منطقۀ هرو زندگی کوچ 

نشینی را از سر گرفتند و مردان تبعیدی ایل نیز با 

بازگشت مجدد به منطقه با هم تباران خود در 

انتخاب شیوة معیشتی کوچ نشینی همداستان 

شدند. حتی طرح نوسازانۀ خلع سالح با شکست 

ی دان ایلمواجه شد به طوری که بسیاری از مر

ی مخفی شده هاپس از برکناری شاه به سالح

با  .دست یافته و مجدداً باعث ایجاد ناامنی شدند

این حال با تأسیس مدرسه و احداث راه سراسری 

در منطقه هرو زمینۀ اشتغال تعدادی از اهالی هرو 

به ساکنان  شناسنامهفراهم شد و با اعطای 

مناطق هرو نیز مانند دیگر ، روستاهای منطقه

نوسازی در  بنابر این. کشور به هویت ملی پیوست

پایتخت ایران با دیگر مناطق کشور تفاوت فاحش 
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داشت در حالی که در پایتخت اقدامات نوسازی 

این روند در ؛ با سرعت هر چه بیشتر انجام گرفت

دور افتاده مانند هرو با بافت ایلی به ای منطقه

، ار نظامیکندی صورت گرفت زیرا افزون بر اجب

  .طرحی کارشناسی نشده بود
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 .محمدی و محمدابراهیم فتاحیاحمد گل ۀترجم
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