
فصل چهارم

پیشینه  و مفاخر استان لرستان



70

بیشتر بدانیم  

آیا می دانید  اید؟  تاریخ استان لرستان خوانده   تاکنون کتابی دربارٔه  آیا  تاریخی محل سکونت خود چه می دانید؟  دربارٔه پیشینٔه 
لرستان از نخستین سکونت گاه  های مردم ایران بوده است؟ 

گذشتۀ با شکوه لرستان
بر پایٔه یافته  های باستان  شناسان، از زمان  های دور منطقٔه لرستان مسکونی بوده است. در بسیاری از جاهای آن آثار مربوط به 
دوران پیش از تاریخ یافت شده و هنوز جا برای کاوش  های باستان  شناسی بسیار است. در مناطقی از این استان آثاری پیدا شده است 

که استقرار انساِن عصر سنگ را در لرستان تأیید می کند.
با گذشت چند هزار سال از سکونت انسان در لرستان، کم  کم ساکنان این منطقه وارد عصر فلز شدند. فراوانی آثار مفرغی یافت 
شده، نشان می دهد مردم این دیار از نظر فرهنگ و تمدن پیشرفت زیادی داشته  اند. لرستان به عنوان یکی از کهن  ترین کانون  های تمدن 
ایران، نقش زیادی در شکل  گیری فرهنگ و تمدن ایرانی در دوران باستان داشته است. تشکیل دولت سیماش در منطقه و نقش ساکنان 

لرستان در دوران طالیی تمدن ایالم، شاهدی بر سهم بزرگ آنان در فرهنگ و تمدن ایران است.

یکی از تقسیم بندی  های رایج در بارٔه گذشتٔه انسان چنین است:
الف( عصر سنگ: 1ــ پارینه  سنگی 2ــ میانه  سنگی 3ــ نوسنگی

ب( عصر مفرغ )برنز(
پ( عصر آهن

دانشمندان، تاریخ بشر را بر اساس اختراع خط به دو دورٔه پیش از تاریخ1 و دوران تاریخی تقسیم می کنند. با توجه به این 
تقسیم  بندی تاریخ لرستان را در این دوره  ها بررسی می کنیم.

1ــ لرستان در دوران پیش از تاریخ
موقعیت طبیعی و شرایط آب و هوایی از دورٔه کواترنر امکان زیستن را در لرستان فراهم کرده بود. براساس پژوهش  های باستان  

1ــ دورانی را که هنوز بشر موفق به اختراع خط نشده بود، پیش از تاریخ می نامند.

پیشینۀ تاریخی استان  درس دهم
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بیشتر بدانیم  

شناسان، لرستان یکی از کهن ترین زیستگاه  های بشری بوده است. از عصر سنگ، آثاری در لرستان پیدا شده است، چنان  که در 
سال 1329 شمسی، پژوهشگران خارجی، محوطه  های پارینه  سنگی را در غار کُنجی خرم آباد شناسایی کردند. نتیجٔه پژوهش  ها نشان 

می داد، دورهٔ شکار و گردآوری خوراک در این استان بیش از 42 هزار سال قدمت دارد. 
جاهایی مانند غارهای کُنجی، یافته، پاسنگر، گَرَارجنه و َقَمری در خرم آباد و غارهای سنگ سفید )بَرد ِاسبی( و هومیان در 
پارینه  سنگِی میانه در لرستان هستند. هم چنین تپه  ها و محوطه  های باستانی زیادی  کوهدشت از جمله مکان  های شناسایی شدهٔ دورهٔ 

مربوط به دورٔه نوسنگی شناسایی شده  اند. تپٔه باغ نو در نزدیکی خرم آباد و تپٔه شهن  آباد دلفان از این نمونه هستند.

شکل ١ــ١٠ــ نگاره های غار دوشه، بخش چگنی 

تپۀ باباجان
این تپه در نورآباد لرستان اولین بار در سال های 1٣٤٢ تا 1٣٤7 حفاری شد. باباجان از یک تپٔه مرکزی و چند 
تپٔه جانبی تشکیل شده است. در این تپه آثار و اطالعاتی مربوط به هزارٔه اول پیش از میالد و تعداد زیادی آجر منقوش 

پیدا شده است. 
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فعالیت 

بیشتر بدانیم  
غارهای مسکونی لرستان

در مناطقی از لرستان غارهای مسکونی کشف شده که در آن ها اشیاء و نقاشی  هایی از دوران پیش از تاریخ و 
دوران تاریخی پیدا شده است. در نقاشی  های روی دیوار های این غارها، بیش تر به صحنه های  نبرد، شکار و تصویر 
حیوانات توجه شده است. از جمله می توان به نقاشی  های غار هومیان )دورٔه پارینه  سنگی( و نقاشی   های غار میرمالس 

)دوران نوسنگی( اشاره کرد.

          جدول ٣ــ١٠

موقعیت جغرافیایینام غار

شمال کوهدشتهومیان 1

شمال کوهدشتهومیان 2

شمال  غرب کوهدشتمیرمالس

کوهدشتسنگ سفید

جنوب  شرقی خرم آبادکُنجی

جنوب خرم آبادگَرَارجنه

غرب خرم آبادَقَمری

غرب خرم آبادیافته

غرب تپه فلک  االفالکپاسنگر

چگنیدوشه )دو شاه(

 روستای ِچِمشککوگان

پلدخترکلماکره

شکل ٢ــ١٠ــ نقش دیواره، غار هومیان

گزارشی در بارٔه غارهای مسکونی پیش از تاریخ و یا دوران تاریخی محل سکونت خود یا دیگر نواحی استان 
لرستان تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.
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 برای مطالعه 

فعالیت 

2ــ لرستان در دوران تاریخی
الف( لرستان پیش از اسالم

به صورت یک  از میالد  از اواسط هزارٔه سوم پیش  ایالم  بود. حکومت  از قلمرو آن  ایالم، لرستان بخشی  با تشکیل دولت 
پادشاهی مستقل، از اتحاد میان سرزمین  های جنوب غرب ایران تشکیل شد. لرستان نیز یکی از هم پیمانان قدرتمند این اتحادیه بود 
و ساکنان این دیار از اوایل قرن 21 تا اواسط قرن 19 پیش از میالد، با نام سلسلٔه سیماش بر بخشی از سرزمین  های متحد ایالم در 

جنوب غرب ایران حکومت می کردند.

7٣

 برای مطالعه 
تمدن کاسی: در حدود چهار هزار سال پیش  اقوامی به نام کاسی که از نژاد آریایی )یا نژادی مخلوط با آریایی( 
بودند، در قسمت های غربی ایران و در منطقٔه زاگرس قدرت پیدا کردند. در مورد مسکن اولیٔه این اقوام بین دانشمندان و 
باستان شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی قوم کاسی را از مهاجران آریایی می دانند، که از شمال دریای خزر به ایران آمدند 
و سرانجام پس از گذشتن از مناطق مختلف، گروهی از آن ها در لرستان مسکن گزیدند. برخی دیگر برآنند که این قوم، بومی 

منطقٔه لرستان و قسمتی از غرب ایران بوده اند. در هر صورت نظریه ٔ  اول طرفداران بیش تری  دارد و امکان  پذیرتر می نماید.
کاسی  ها به دامداری، کشاورزی و پرورش اسب اشتغال داشتند. آن ها در هنر فلزکاری به  ویژه ساخت اشیای 
مفرغی سرآمد ملت  های زمان خود بودند و ضمن تأثیرپذیری از دیگر اقوام، این صنعت را به دیگر ملت  ها آموزش 
دادند. کاسی  ها در هزارٔه دوم پیش از میالد بر سرزمین میان دورود تسلط یافتند و نزدیک به شش قرن بر آن جا حکومت 
ل و میان دورود محو نشدند. کاسی  ها که نیاکان  کردند. آن ها با وجود داشتن روابط فرهنگی و تمدنی، در فرهنگ باِبِ

اقوام لر به شمار می آیند، زندگی اجتماعی مبتنی بر کوچ و مهاجرت داشتند.

برخی صاحب  نظران کلمٔه لر را برگرفته از واژٔه َل ُارا )ora ــ Ia( می دانند. با راهنمایی معلم خود دربارٔه وجه 
تسمیٔه لر بحث کنید.

مفرغ لرستان 
برخی  دهد.  می  گواهی  سرزمین  این  فلزکاران  چیره  دستی  و  پیشتازی  پیشرفت،  بر  لرستان  ی)برنز(  مفرغ اشیای 
پژوهشگران معتقدند سابقٔه ساخت اشیای مفرغی توسط ساکنان لرستان به حدود دو تا سه هزار سال پیش از میالد می رسد. 
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مفرغ لرستان ضمن تأثیرپذیری از هنر میان دورود باستان، 
بر هنر سایر اقوام همسایه اثر نهاده بود. انواع سالح جنگی، 
سوارکاری،  ابزار  شخصی،  وسایل  زیورآالت،  تزئینات، 
ظروف و ... از جمله وسایل مفرغی بر جای مانده اند که در 
برخی موزه  های ایران و جهان نگهداری می شوند. برخی 
می دهد  نشان  قبرها،  از  آمده  دست  به  مفرغی  ساخته  های 
و  داشته  اند  اعتقاد  مرگ  از  پس  زندگی  به  دوره  آن  مردم 
را  ن  زیست نیاز  مورد  اشیای  مردگان  سپاری  خاک   هنگام 
به همراه بت  های مورد پرستش در قبر می نهادند. می توان 
نتیجه گرفت مفرغ  های لرستان ساختٔه هنری ساکنان بومی 
و  همسایه  اقوام  با  ارتباط  نتیجٔه  در  که  است  بوده  منطقه  
به  طقه  من بومی  شیوه  های  و  سبک  هان بینی،  ج تأثیر  تحت 
که  نیز  زاگرس  منطقٔه  موقعیت جغرافیایی  ند.  آمده ا وجود 
گذرگاه اقوام گوناگون بوده، تأثیر خود را بر هنر مفرغ  کاری 

لرستان نیز بر جا گذاشته است.
مفهوم نقش  های مفرغی لرستان به ویژه در شکل  های 
مرکب و درهم آمیخته  هنوز مشخص نیست. تعدادی  از این 

نقش  ها، جنبٔه مذهبی دارند. به عقیدهٔ مردم باستان، نقش بزکوهی و جانوران شاخدار بر روی ساغرهای مفرغی و دیگر 
اشیاء، می توانست در نزول باران مؤثر باشد.  از ویژگی  های جالب اشیای مفرغی لرستان، قابلیت کاربرد و زیبایی آن هاست 
که ارزش آن ها را دو چندان نموده است. زیبایی، ظرافت، توازن کامل، معنویت و تازگی اشکال روی آن ها بیننده را به تفکر 
وامی دارد. مجموعٔه تبرهای لرستان در موزهٔ ایران باستان، یکی از شاهکارهای صنعتی دورهٔ پیش از تاریخ ایران به شمار 

می روند. توضیح  این که در ساخت اشیای مفرغی از دو روش ریخته  گری و چکش  کاری استفاده می شد. 

در دورٔه حکومت مادها، ساکنان لرستان از اعضای اتحادیٔه اقوام غرب ایران بودند که علیه دولت آشور متحد و موجب شکست 
آشوریان شدند.

در زمان حکمرانی هخامنشیان بر ایران، مردم لرستان با آنان همراه بودند و امنیت راه  ها از جمله راه ارتباطی مهم شوش به همدان 
را در منطقٔه خود بر عهده داشتند. در این زمان لرستان به همراه ایالم و خوزستان کنونی، سومین ایالت هخامنشی را تشکیل می دادند. 
در زمان داریوش سوم هخامنشی هنگامی که سپاه اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد، مردم لرستان به مقابله برخاستند و تلفات سنگینی 

بر مهاجمان بیگانه وارد آوردند.

شکل ٤ــ١٠ــ مفرغ های لرستان
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بیشتر بدانیم  
)Kalmakareh(کلماکره

غار کلماکره در 15 کیلومتری شمال غرب شهر پلدختر، بزرگ ترین گنجینٔه ایران باستان و یکی از چند گنجینٔه 
بزرگ کشف شده در جهان است. این غار به طور تصادفی در سال 1367هـ .ش کشف شد و متأسفانه مورد هجوم 
سوداگران آثار باستانی قرار گرفت. آثار به غارت رفتٔه این گنجینٔه بزرگ هم  اکنون در موزه  های کشورهای آمریکا، 

انگلیس، سوئیس، فرانسه و… به نمایش گذاشته شده  اند. بیش تر اشیای غار کلماکره از جنس نقره هستند.

شکل ٥ ــ١٠ــ آثار پیدا شده در غار کلماکره

به سرزمین »ساماتوره« در حدفاصل  متعلق  اشیاء  این  نشان می دهد  کلماکره  اشیای غار  کتیبه  های  بازخوانی 
دولت آشور و ایالم و در جنوب لرستان بوده است. به احتمال فراوان این دولت به خاطر ناامنی ناشی از جنگ  های 

منطقه، در اواسط هزارهٔ اول قبل از میالد خزانٔه سلطنتی خود را در این محل پنهان کرده بود.

در دوران سلوکی سرزمین لرستان قسمتی از قلمرو آنان محسوب می شد و در دورٔه اشکانیان بخشی از سرزمین پهلوی )پهله( 
بود. غار کوگان و آثار معبد مهر در رومشکان، از جمله یادگارهای دورهٔ اشکانی هستند.

شکل ٦ــ١٠ــ سکه های دوره اشکانی و ساسانی
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فعالیت 

مائیس محسوب می شد.  الی   یا  بود و جزو استان خوروران  )پهله(  پهلوی  از سرزمین  نیز بخشی  لرستان  در عهد ساسانیان، 
حکومت ساسانی در بخش پیشکوه لرستان، شهر و قلعٔه مهم شاپورخواست و در الشتر کنونی آتشکده ٔ  َارَوخش را بنا کرد. هم چنین 

بر روی رودهای سیمره و کشکان در مسیر راه تیسفون به شرق ایران و نیز در مسیر راه شمال به جنوب، پل  هایی در لرستان ساختند.

1ــ فهرستی از پل  های تاریخی لرستان تهیه و آن را در کالس ارائه دهید.
٢ــ نام منطقٔه رومشکان )روم اشکو( یادآور کدام واقعه در تاریخ ایران است؟

ب( لرستان در دورۀ اسالمی
لرستان در زمان خالفت عمر، پس از شکست ساسانیان و اسارت هرمزان، آخرین حاکم ساسانی در منطقه، به تصرف مسلمانان 
درآمد. دین اسالم به تدریج در میان مردم لرستان گسترش یافت. لرستان در اوایل  دورٔه اسالمی بخشی از ایالت جبال )عراق عجم( 
محسوب و تا میانٔه سدٔه چهارم هجری، حکمران این منطقه از سوی حاکمان عرب کوفه و یا بغداد تعیین می شد. موقعیت طبیعی لرستان، 
گرایش به خاندان پیامبر)ص( و روحیٔه مبارزٔه مردم منطقه موجب شد تعدادی از علویان و مخالفان حکومت عباسیان به لرستان پناه 

آورند. به همین دلیل حکومت  های وقت نسبت به اوضاع لرستان حساسیت و توجه زیادی داشتند.
در زمان حکومت آل بویه، لرستان بخشی از قلمرو بَدر پسر َحسَنویه بَرزیکانی شد. وی در شاپورخواست و بروجرد از شهرهای 
لرستان، سکه ضرب کرد. بدر در آبادانی لرستان کوشید و شهرت زیادی در غرب ایران به دست آورد، از این  رو مورد توجه فرمانروایان 

شکل ٧ــ١٠ــ پل کشکان
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آل  بویه و خلیفٔه عباسی قرار گرفت. از جمله اقدامات وی در لرستان می توان به تعمیر و بازسازی برخی پل  های ارتباطی اشاره کرد. 
خاندان حسنویه تا اوایل قرن پنجم هجری در لرستان حکومت کردند. 

در عصر حکومت سلجوقیان بر ایران، مدتی خاندان بُرُسقی از کارگزاران و فرماندهان سلجوقی بر مناطقی از لرستان از جمله 
شاپور خواست و الشتر حکومت می کردند. کشف سنگ قبرهایی مربوط به خاندان برسقی در الشتر، یادآور حاکمیت این خاندان بر 

لرستان است. سنگ  نوشتٔه خرم آباد از دوران حکمرانی برسقیان برجای مانده است.

شکل ١٠ــ١٠ــ مسجد جامع بروجردشکل ٩ــ١٠ــ منارۀ خرم آبادشکل ٨ ــ١٠ــ سنگ نوشتۀ خرم آباد 

در نیمٔه دوم قرن ششم هجری حکومت لرستان 
به شجاع  الدین خورشید سپرده شد. جانشینان وی با 
عنوان اتابکان لر کوچک بیش ازچهار قرن یعنی تا 
سال 1006هـ.ق./ 976 هـ.ش. بر لرستان حکومت 
کردند. اتابکان اگر چه با درایت خویش مانع یورش 
چنگیز مغول شدند و مغوالن با حکام لر کوچک از 
در صلح درآمدند، اما از حملٔه تیمور لنگ در امان 
مردم  برانگیز  تحسین  مقاومت  د  وجو با  و  دند  نمان
آباد و بروجرد را  لرستان، سپاه تیمور شهرهای خرم 

ویران کرد.
شکل ١١ــ١٠ــ آرامگاه شجاع الدین خورشید
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حکومت طوالنی اتابکان لر کوچک برای لرستان، آبادانی، امنیت و رونق به همراه داشت و در شکل  گیری ویژگی  های فرهنگی 
و اجتماعی مردم منطقه اهمیت زیادی داشت. لرستان در این دوره از آبادترین ایالت  های ایران به شمار می رفت.

لرستان از دورۀ صفویه تا دورۀ قاجار
لر  اتابکان  با مرگ شاهِوردی  خان حکومت  بود.  ایالم(  پشتکوه)  و  کنونی  لرستان  منطقٔه  دو  لرستان در عصر صفوی شامل 
کوچک منقرض شد و شاه  عباس صفوی حکومت لرستان را به حسین  خان فیلی سپرد. جانشینان وی با عنوان والیان لرستان تا اوایل 
دورٔه قاجار بر لرستان حکومت کردند. در این دوره عنوان دارالغرور به لرستان داده شد. والیان لرستان در دورٔه حکومت افشار و زند 
نیز بر لرستان حکومت کردند، برخی از آن ها مانند علی  مردان  خان از شهرت و اقتدار زیادی برخوردار بودند. خدمات این سردار دلیر 
لرستانی در برابر هجوم افغان  ها، مقاومت سرسختانٔه او و مردم لرستان در برابر نیروهای متجاوز عثمانی و هم چنین رشادت  های فراوان 
وی در سپاه نادر شاه افشار برای برقراری امنیت و بیرون راندن متجاوزان از کشور، در تاریخ ماندگار است. والیان در قلمرو خود 
مانند یک شاه عمل می کردند و بر همٔه امور داخلی والیت خود تسلط داشتند. مهم ترین وظایف آنان در برابر حکومت مرکزی، برقراری 

امنیت، پرداخت مالیات و کمک به شاه، هنگام جنگ بود.
به کارگیری شاهزادگان قاجار در نواحی  با  تثبیت حاکمیت خود،  برای  این خاندان  با روی کار آمدن سلسلٔه قاجار، شاهان 
مختلف، سعی کردند قدرت حاکمان محلی را تضعیف کنند. از این  رو فتحعلی  شاه قاجار، حکومت والیان لرستان را به منطقٔه پشتکوه 

محدود کرد و ادارهٔ قسمت پیشکوه )لرستان( به دلیل اهمیت آن به شاهزادگان و درباریان قاجار سپرده شد. 

شکل ١٢ــ١٠ــ گنبد امامزاده قاسم ازنا
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بیشتر بدانیم  

لرستان از آغاز حکومت پهلوی تا پیروزی انقالب اسالمی
پس از سقوط سلسلٔه قاجار و روی کار آمدن رضاشاه پهلوی، درگیری  هایی بین قوای دولتی و عشایر لرستان به وجود آمد. این 
درگیری  ها که از 1300 تا 1312هـ.ش. ادامه داشت، به تسلط نیروهای دولتی بر لرستان انجامید. در دورٔه پهلوی، سیاست دولت به 

گونه  ای بود که لرستان با وجود داشتن استعداد و شایستگی، رشد و توسعه  ای در خور مردمانش پیدا نکرد.
مردم مسلمان لرستان در دورهٔ حکومت پهلوی در کنار روحانیت مبارز به مخالفت با استبداد و فساد حکومت برخاستند. در 
آبادی   به دستور ایشان، آیت  الله سید حسن طاهری خرم  با انقالب سفید شاه،  سال 1341 هـ.ش. و پس از مخالفت امام خمینی)ره( 

مسائل پیش آمده را با علما و مردم خرم آباد در میان نهاد.
پس از شروع نهضت امـام خمینی   )ره( در سال 1342هـ.ش. لـرستان نیز با این قیام همراه بود. در این میان نقش مرحوم 
آیت الله کمالوند و حوزهٔ کمالیه در هدایت جریان مبارزه دارای اهمیت بود. از این پس دولت برخی از شخصیت  های روحانی و سیاسی 

فعال استان را زندانی یا تبعید نمود.
به قیام علیه حکومت پهلوی برخاستند و تظاهرات  نیز  با آغاز انقالب اسالمی در سال 1356و 1357 هـ.ش. مردم لرستان 
خیابانی شهرها و بخش  های استان را فرا گرفت. با وجود سرکوب مردم توسط مأموران رژیم پهلوی، استان لرستان با تقدیم ده  ها شهید، 

نقش مهمی در پیروزی انقالب اسالمی داشت.

زندیه، فرمانروایان خوش نام ایران 
کریم خان زند بنیان گذار حکومت خاندان زند بر ایران از اقوام ساکن لرستان بود. زندیان تابستان ها در ناحیٔه 
»پری و کمازان« و زمستان ها در منطقٔه »پران پرویز« به سر می بردند. کریم خان زند در زمان حکومت، کارهای مهمی 
برای ایران انجام داد. ساخت ارگ کریم خانی، بازار، مسجد و حمام وکیل در شیراز، ایجاد مرکز بازرگانی خلیج فارس 

در بوشهر، فتح بصره از اقدامات کریم خان زند بوده است. در زمان زندیه اسماعیل خان فیلی والی لرستان بود. 
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پیام مقام معظم رهبری حضرت آیت  اللّٰه خامنه  ای به مناسبت عملیات حاج  عمران:

»سالم مرا به مردم لرستان وشهر خرم آباد و علمای محترم ابالغ کنید ... در سال 59 شخصاً شاهد 
شجاعت و دالوری  های داوطلبان مخلص آن استان بوده و از نزدیک روحیه مبارزهٔ  آنان را شناخته  ام. نبرد 

آنان بیش از آن چه شنیدنی باشد دیدنی است.«

ساکنان لرستان از گذشته  های دور همواره نقشی مهم و تعیین کننده در دفاع از مرزهای ایران داشته  اند. دفاع این مردم در 
برابر یورش  های آشوریان، نقش سربازان کاسی در سپاه هخامنشی، پایداری مردم این دیار در مقابل مهاجمان مقدونی، نبرد با نیروهای 
تیمور، دفاع از میهن در برابر مهاجمان افغان، عثمانی و ... تنها گوشه  ای از رشادت  ها و جان فشانی  های فرزندان این بخش از ایران 

زمین در مقابل دشمنان است.
فداکاری مردم لرستان در طول هشت سال دفاع مقدس را می توان در دو بخش جبهه  های جنگ و پشتیبانی بررسی کرد: 

الف( نقش لرستان در جبهه  های جنگ
با آغاز جنگ تحمیلی عراق و حامیانش علیه ایران و در نخستین روزهای نبرد، نیروهای لشکر 84  خرم آباد سرسختانه و با 

کم ترین امکانات در پاسگاه  های مرزی، با شجاعتی کم  نظیر سّد راه نیروهای دشمن متجاوز شدند.
 عالوه بر نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران در لشکر 84 خرم آباد و گروه 411 مهندسی  رزمی بروجرد که در مرزهای 
غرب و جنوب به دفاع از میهن برخاسته بودند، نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی استان لرستان نیز در قالب لشکر 57 حضرت 
ابوالفضل)ع(، تیپ 12 ُحنین، یگان قائم و … به مقابله با دشمن متجاوز پرداختند. در این میان نقش  آفرینی نیروی انتظامی، جهاد 
سازندگی و نیروهای مردمی نیز شایان توجه بود. در مدت هشت سال دفاع مقدس، حدود 158 هزار نفر نیروی مردمی توسط سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی سازماندهی و به جبهه  های جنگ اعزام شدند.
نیروهای مردمی، در دوران دفاع  و  ابوالفضل)ع( سپاه  ارتش، لشکر 57 حضرت  لرستان در لشکرهای 84  فرزندان دالور 
مقدس، در 23 عملیات مهم به خلق حماسه  هایی کم  نظیر پرداختند و بارها نیروهای دشمن را در حمله به خاک میهن ناکام گذاشتند. 
عالوه بر این، رزمندگان لرستانی در دیگر لشکرها و تیپ  های رزمی همراه با هم وطنان خود به پیکار با بیگانگان متجاوز برخاستند. 
رشادت و از جان گذشتگی مردم لرستان در دوران جنگ تحمیلی، برگ زرینی از روحیٔه دفاع از ایران اسالمی است که هیچ  گاه از 

حافظٔه تاریخ پاک نخواهد شد. 

نقش استان لرستان در دفاع از کیان و مرزهای ایران اسالمی  درس یازدهم
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بیشتر بدانیم  
جدول ١ــ١١ــ اسامی برخی از  سرداران شهید استان لرستان

تاریخ شهادتمحل شهادتاسامی
1362جاده مهاباد ـ نقدهمحمد بروجردی
1363شلمچهنعمت  الله سعیدی
1361دشت عباسشاهمراد نقدی
1361دشت عباسنریمان حیدری

1369سومارهوشنگ رستمی
1364سلیمانیهتوکل مصطفی  زاده

1365حاج  عمرانسیدمصطفی میرشاکی
1369سومارمیربیک رشنو

1365تنگ تاریکهعلی رضا فتح  الهی
1367میمکمحمود اسفندی
1365شلمچهجالل ابراهیمی
1367مهرانمحمد چوبکار

1363هویزهمحمدرضا فطرس
1360اهوازغالمحسین پژوهنده

1361 ماووترحیم دلفان
1366ماووتمحمدرضا هاشمی
1359مهرانغالم رضا چاغروند

1359کرخهعلی کیارش
1365حاج  عمراندرویش علی شکارچی

1367اسالم  آباد غربسیداحمد میرصفی
1366ماووتعلی مردان آزادبخت

1367اسالم  آباد غربحمید ابراهیمی

1366ماووتحمید مرادی
1360جزیره مینو آبادانمحمدعلی  یوسف  وند
1361کرخهمحمدمهدی مومیوند



8٢

بیشتر بدانیم  
عملیات حاج عمران

حضرت   57 لشکر   1365 سال  خردادماه  در 
استان  این  مردمی  نیروهای  و  لرستان  سپاه  ابوالفضل)ع( 
برای جلوگیری از حملٔه دشمن به پیرانشهر، به منطقٔه حاج  

نبردی  در  لرستانی  رزمندگان  شدند.  فراخوانده  عمران 
با  دشمن،  بیش تر  تجهیزات  و  امکانات  وجود  با  و  نابرابر 
نیروهای  پیشروی  از  مانع  منطقه،  مهم  ارتفاعات  تصرف 
عراقی شدند. در این عملیات حدود سیصد نفر از دالوران 

لرستانی به شهادت رسیدند.

 شکل ٢ــ١١ــ اعزام بسیجیان استان به جبهه های جنگ تحمیلی 

شکل ٣ــ١١
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بیشتر بدانیم  

فعالیت 
با مراجعه به افراد مطلع یا ادارٔه کل حفظ آثار و نشر ارزش  های دفاع مقدس استان لرستان، گزارشی دربارٔه 

عملیات فتح  المبین یا عملیات کربالی 4 تهیه کنید.

جدول ٤ــ١١ــ برخی عملیات  های نیروهای لشکر 57 ابوالفضل)ع( و84 خرم آباد در دوران دفاع مقدس

تاریخمنطقۀ  عملیاتینام عملیات
دی ماه 1360پاوه و نوسودمحمد رسول  اللّٰه)ص(

فروردین 1361غرب دزفول، دشت عباسفتح  المبین
آبان 1361جنوب دهلرانمحرم

فروردین 1362غرب رودخانه دویَرجوالفجر)1(
مرداد 1362شمال مهرانوالفجر)3(

آبان 1362شمال میمکعاشورای )1(
اسفند 1362َچزابهوالفجر )6(

دی ماه 1364دربندی  خان سرتک
اسفند 1364شمال  شرق سلیمانیهوالفجر)9(

فروردین 1365شمال  شرق سلیمانیهتک مشیالن
خرداد 1365پیرانشهر و حاج  عمرانحاج  عمران
دی  ماه 1365شلمچه، بصرهکربالی)4(
دی  ماه 1365شلمچهکربالی)5(
دی  ماه 1365سومارکربالی )6(
فروردین 1366شمال سلیمانیهکربالی)10(

بهمن 1366ارتفاعات میمکظفر
خرداد 1366 ماووتنصر)4(

بهمن 1366شمال سلیمانیهبیت  المقدس )2(
آبان 1366َگردَرشنصر)8(

فروردین 1367دربندی  خانبیت  المقدس)4(
خردادماه 1367ماووتتک َقمیش

تیرماه 1367بانهتک سورکوه
مردادماه 1367گیالن  غرب ـ اسالم  آبادمرصاد
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فعالیت 

بیشتر بدانیم  
شهید اکبر یوسف  وند در سال 1351 در الشتر متولد شد. پس از آغاز جنگ تحمیلی 
با وجود سن کم، دفاع از میهن اسالمی را وظیفٔه خود دانست و به میدان کارزار شتافت. 

وی در سال 1363 در منطقٔه زبیدات به شهادت رسید.

شکل ٥ ــ١١

چگونه می توانیم پاسدار خون شهدا باشیم؟

سرسختانٔه  دفاع  از  که  دشمن 
رزمندگان لرستانی به ستوه آمده بود و یارای 
با  نداشت،  را  جنگ  میدان  های  در  مقابله 
بین   قوانین  و  انسانی  اصول  نهادن  پا  زیر 
را  نظامی  غیر  و  مسکونی  مناطق  المللی، 
هدف  لرستان  استان  مختلف  شهرهای  در 
حمالت موشکی و هوایی خود قرار داد. در 
جدول زیر این حمالت را مشاهده می کنید.

جدول 7ــ١١ــ تعداد حمالت دشمن متجاوز به شهرها و مناطق مسکونی استان لرستان

 تعداد حمالت
هوایی

 تعداد دفعات
حمالت موشکی

 تعداد بمب  و موشک  های
 استفاده شده علیه
شهرهای استان

 تعداد شهرهای
 مورد حمله هوایی

دشمن

 تعداد واحدهای
 مسکونی، تجاری و
عمومی آسیب دیده

 تعداد
شهدا

1411230339258602500

شکل 6ــ١١ــ بمباران مناطق مسکونی شهرهای استان
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فعالیت 

ب( پشتیبانی
مردمی بودن از ویژگی  های دفاع مقدس مردم ایران در برابر دشمن بود. اعزام نیروهای رزمنده، میلیاردها ریال کمک نقدی و 
صدها کاروان کمک  های غیر نقدی به جبهه  ها از نمونه  های بارز مردمی بودن دفاع مردم ایران در برابر دشمن بود و لرستان در این زمینه 

یکی از استان  های پیشتاز کشور به شمار می آید. در زیر به بخشی از این پشتیبانی  ها اشاره می شود:
 ــ احداث ایستگاه  های صلواتی در سراسر استان و در مناطق جنگی برای امداد رسانی و خدمت به رزمندگان اسالم.

 ــ راه پیمایی و اعالم حمایت از رزمندگان.
 ــ تکریم خانواده  های معظم شهدا و ایثارگران.

 ــ بدرقٔه رزمندگان اعزامی به جبهه  ها.
 ــ احداث اردوگاه  های اسکان مهاجران جنگی.

 ــ احداث سنگر، جاده، پل، کانال و … توسط جهاد سازندگی استان.

با یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس مصاحبه کنید و گزارش خاطرات وی را در کالس ارائه دهید.

شکل ٨ ــ١١
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فعالیت 

بیشتر بدانیم  
زنان و جنگ

در طول هشت سال دفاع مقدس، زنان نیز دوشادوش مردان در دفاع از کیان اسالمی نقش داشتند. تربیت 
فرزندانی با ایمان و شجاع که در جبهه  ها افتخار آفریدند، تأمین وسایل مورد نیاز جبهه  ها، پرستاری از مجروحان، 
جانبازان و … از جمله خدمات زنان ایرانی در جریان جنگ تحمیلی بود. در طی جنگ 455 نفر از زنان لرستانی 

دراثر حمالت دشمن به مناطق مسکونی و غیرنظامی به شهادت رسیدند و 405 نفر نیز به افتخار جانبازی نایل شدند.

   شکل ٩ــ١١ــ خانواده گودرزی )اسوه های ایثار و شهادت( 

   شکل 10ــ١١ــ سرداران شهید استان

شهید سیدعلی گودرزی          شهید سیدحسن گودرزی        شهید سیدعباس گودرزیاسوه های ایثار پدر و مادر برادران شهید گودرزی

فهرستی از شهدای 
دوران  و  اسالمی  ب  انقال
شهرستان  مقدس  دفاع 
تهیه  خود  سکونت  محل 

شهید هوشنگ رستمی               شهید شاهمراد نقدی                شهید محمد بروجردی           شهید نعمت الله سعیدیکنید.

شهید محمدحسن زینی وند              شهید جالل سرباز                   شهید نریمان حیدری                  شهید رحیم دلفان              شهید مصطفی میرشاکی
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مشاهیر و فرهیختگان لرستان در دورۀ معاصر

لـــرستان از نظـــر دینی، فرهنگی و علمی دارای گـذشته  ای پرافتـخار است و 
نام  آوران و دانشــمندان زیادی در این اســتان پرورش یافته  اند. در این جا برخی از این 
نام  آوران و شــخصیت  های مذهبی، انقالبی، علمــی و فرهنگی به صورت گذرا معرفی 

می شوند.
الف( علما و روحانیون

ــ آیت  اللّٰه بروجردی )1340 ــ 1254هـ .ش( یکی از بزرگ ترین مراجع تقلید 
تشیع در عصر حاضر و مؤلف ده  ها جلد کتاب.

ــ میرزا ابوالقاسم جاپلقی مشهور به میرزای قمی )1195 ــ 1122هـ.ش( از 
برجسته  ترین مراجع و علمای مجاهد ایران در قرن دوازدهم هجری و اوایل دورٔه قاجار 

و صاحب ده  ها جلد کتاب.
از روحانیان شاخص  هـ   .ش(  ــ 1252  لرستانی)1315  ــ شیخ عبدالرحمان 

لرستان و نمایندٔه مجلس شورای ملی از 1302 تا 1309 هـ.ش.
ــ آیت  اللّٰه روح  اللّٰه کمالوند )1343 ــ 1281 هـ .ش( از چهره  های نام  آور و 
از دانشمندان یک صد سال اخیر روحانیت. تأسیس حوزهٔ علمیٔه خرم آباد)کمالیه( از 

اقدامات وی بود.
ــ آیت  اللّٰه مهدی قاضی )1388 ــ 1306هـ .ش( از روحانیان برجستٔه کشور 

و مؤسس دانشگاه قم.
ــ شهید سید فخرالدین رحیمی )1360 ــ 1323 هـ .ش(
ــ شهید سید نورالدین رحیمی )1364 ــ 1314 هـ .ش(

ــ شهید آیت  اللّٰه محمدحسین صادقی )1360 ــ 1302 هـ .ش(
ب( نویسندگان و دانشمندان

مورخ  و  نویسنده  1301هـ .ش(  ــ   1378( زرین  کوب  حسین  عبدال کتر  د ــ 
بزرگ کشور و دارای چندین جلد کتاب دربارهٔ ایران. از آثار وی می توان به تاریخ 

مردم ایران قبل از اسالم و بامداد اسالم اشاره کرد. 
ــ دکتر سید جعفر شهیدی )1368ــ1297 هـ. ش( مؤلف و مترجم چندین جلد 

شکل ١١ــ١١کتاب، مانند تاریخ تحلیلی اسالم و ترجمه نهج البالغه.

ه بروجردی  آیت  الّلٰ

87

  آیت    الّلٰٰه مهدی قاضی 

شهید فخرالدین رحیمی              

شهید نورالدین رحیمی              
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فعالیت 

ــ محمدرضا رحمانی مشهور به مهرداد اوستا )1370 ــ 1308هـ .ش( شاعر و نویسندٔه معاصر.
ــ عبدالمحمد آیتی از نویسندگان، مترجمان و محققان برجستٔه کشور در حوزٔه تاریخ، فرهنگ و ادب.

ــ محمدحسین آریا لرستانی)1390 ــ 1315هـ .ش( مترجم برجستٔه کشور.
ــ دکتر سکندر امان اللهی بهاروند جامعه  شناس، محقق و از چهره های شاخص علمی لرستان؛ دارای کتاب  ها 

و مقاالت مختلف علمی.
ــ علی  محمد ساکی )1373 ــ 1314هـ .ش( دارای چندین جلد تألیف و ترجمه.

ــ حمید ایزدپناه که در زمینٔه تاریخ لرستان و  شناسایی آثار تاریخی آن تالش زیادی داشته و چندین کتاب نوشته است.
ــ علی رضا فرزین چندین کتاب همراه با تصاویری زیبا از آثار تاریخی و طبیعی لرستان پدید آورده و سهم زیادی 

در شناساندن لرستان به جهانیان داشته است.
ــ سیدفرید قاسمی دارای ده  ها جلد کتاب در حوزٔه تاریخ مطبوعات ایران و لرستان  شناسی.

تاریخ  نیز کوشش زیادی در زمینٔه شناخت  ایرج کاظمی و سیدرضا رادفر  بزرگان، کسانی مانند  این  در کنار 
لرستان داشته  اند.

                                     دکتر سیدجعفر شهیدی               دکتر سکندر امان اللهی بهاروند              مهرداد اوستا               دکتر عبدالحسین زرین کوب
شکل ١٢ــ١١

 در جدول زیر نام سه تن از شاعران نامی لرستان را مشاهده می کنید. در مقابل نام هر شاعر یک بیت از شعرهای او 
را بنویسید. 

میرنوروز

 مالپریشان

مالمنوچهر کولیوند
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 برای مطالعه 

اهمیت گردشگری
اقتصادی ،  آثار  این صنعت می تواند  بلکه توسعٔه  انسان است  نیازهای روحی و روانی  از  تأمین کنندٔه یکی  تنها  نه  گردشگری 

اجتماعی و فرهنگی پر باری برای یک منطقه به ارمغان آورد. 
استان لرستان به دلیل دارا بودن چشم اندازهای زیبای طبیعی، جاذبه  های تاریخی، فرهنگی و نقش ارتباطی، زمینه مناسبی برای 

توسعٔه این صنعت، دارد. 

جاذبه های گردشگری استان  درس دوازدهم

چند نکته پیرامون اهمیت گردشگری 
ــ اگر نفت یک منبع زیرزمینی است، آثار و جاذبه  های گردشگری نیز از منابع روزمینی محسوب می شوند و 

می توانند در توسعٔه اقتصادی استان نقش مهمی داشته باشند.
  ــ توجه به آثار گردشگری نقش مؤثری در خودباوری و رشد هویت ملی و دینی دارد.

ــ شناسایی جاذبه  های یک منطقه می تواند آن ها را از خطر نابودی نجات دهد.
پس انتظار می رود شما دانش  آموز عزیز در شناسایی آثار محل سکونت خود کوشا باشید و اطالعات کاملی از 

جاذبه  های محل سکونت خود به دست   آورید و به عنوان یک شهروند در حفظ و حراست از آن ها کوشا باشید.

شکل ١ــ١٢ــ دریاچه گهر در فصل تابستان
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جاذبه  های طبیعی
سیمای طبیعی لرستان، از کوه  های سربه فلک کشیدٔه اشتران کوه و گرین و سفید کوه گرفته تا دشت  ها و دره  های سرسبز و پر آب، 
آبشارها و رودهای زیبا، همه و همه دارای چشم  اندازهای زیبایی هستند که هر بیننده  ای را به شگفتی و تحسین وامی دارد. در مجموع 

توانا یی  های طبیعی گردشگری استان لرستان در بخش های زیر قابل مطالعه است.
الف( گردشگری درمانی : در این نوع گردشگری گیاهان دارویی و چشمه  ها ی آب معدنی اهمیت فراوانی دارند. استان لرستان 

با داشتن گیاهان دارویی متنوع و چشمه  های آب معدنی،  زمینٔه مناسبی برای توسعٔه توریسم درمانی دارد. 
ب( گردشگری ورزشی : استان لرستان با دارا بودن پهنه  های وسیع کوهستانی، رود خانه  ها و دریا چه  ها توانایی فراوانی در 

جذب افراد عالقه   مند به ورزش ، کوهنوردی، ماهیگیری، شنا، قا یقرانی و... دارد. 

شکل ٢ــ١٢ــ گردشگری در لرستان

شکل ٣ــ١٢ــ نمایی از یکی از کوه های استان

شناسی)ژئو توریسم(:  زمین   توریسم  ج( 
 ایـن نـوع گردشـگری بـا هـدف مـطالعٔه پـدیـده  هـای 
انـجام می شود . استان  زمین  شناسـی و جـغرافیـایی 
لرستان با وجود پدیده  های متنوع و زیبای زمین شناسی 
محیط  رسایشی  ف اشکال  و  شارها،  ب آ غارها،  مانند: 
مناسبی را برای این گروه از گردشگران پدید آورده 

است. 
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د( اکوتوریسم: با توجه به چشم  اندازهای زیبای استان مانند: کوه  های سربه فلک کشیده ، پوشش گیاهی متنوع، سراب  ها، 
دشت  های وسیع، آبشارهای با شکوه و… هر ساله هزاران نفر برای گذران اوقات فراغت از مناطق مختلف کشور به استان لرستان 

مسافرت می کنند.

جدول ٤ــ١٢ــ جاذبه های گردشگری و توانایی های طبیعی جذب گردشگری در استان لرستان 

مناطق جذب در استان لرستانزمینه  های جذب گردشگریجاذبه  های  طبیعی

گردشگری درمانی
گل گاوزبان ،خاکشیر، گل ختمی ، آویشن، کاسنی، گل محمدی بید مشک ، شیرین بیان و..گیاهان دارویی

گوگردی  چشمه  های   )الیگودرز( ،  گراب  ایلرد  )کوهدشت(،  گراب  آبگرم  چشمه  های 
روستاهای  چم سنگر، کشور و کاکا شرف بخش پاپی.

از طریق سازماندهی و مشارکت افراد تقریباً در تمام استان صورت می گیرد.
تقریبا20ًقله باالی2000متر در استان وجود دارد که یک قله باالتر از4000متر )اشترانکوه ( 
و6 قله باالی 3500متر می باشد.23 رودخانه در استان جاری است. حدود 6دریاچه و 15 

تاالب در استان لرستان وجود دارد. 

چشمه  های  آب  معدنی 

گردشگری 
ورزشی

کوهنوردی
ماهیگیری ــ شنا ــ قایقرانی ــ 

اسکی

 
ژئوتوریسم     

غارها
 آبشارها

ـ عالوه بر غارها ی متعدد در لرستان 13 غار با سابقٔه تاریخی، 7 آبشار در الیگودرز، 4  1ـ 
آبشار در خرم آباد، 13 آبشار در دورود و 1 آبشار در افرینه پلد ختر وجود دارد.

زمین لغزش ها
و  خوردگی  چین    فرایندهای  

دگرگونی
دریاچه های قدیمی

بزر گترین زمین  لغزش جهان در دامنٔه شمالی کبیرکوه در جنوب پلدختر رخ داده است .
جاده خرم آباد ــ پلدختر دارای اشکال بسیار متنوع چین  خوردگی است. و در جاده دورود 
اشکال  و  رود خانه  ای  اشکال  انواع  می شود.  دیده  دگرگونی  اشکال  زیباترین  اصفهان   ــ 
آثار دریاچه  های  یا آهکی در استان وجود دارد . در برخی از دشت  های استان  کارستی 

کواترنر دیده می شود.

اکوتوریسم

دریاچه  های گهر، کیو خرم آباد، تپه  چغا، بوستان فدک و بیشه  داالن شهرستان بروجرد. دریاچه  ها و تاالب  ها

کوه  ها،تاالب  ها، سراب  ها
 دشت  ها

20 قله باالتر از 2000 متر، 15تاالب که 12 تاالب در پلدختر  و مابقی در بروجرد و الیگودرز 
می باشند.  سراب  های خرم آباد، بروجرد، دلفان و سلسله ، کوهدشت، ازنا و دورود.

22 دشت در محدودٔه استان وجود دارد. دشت بلوران یکی از دشت  های زیبا وتفریحی 
در استان  است.دشت های الشتر، نورآباد، ازنا و سیالخور از مهم ترین دشت  ها به شمار 

می روند.
13پارک جنگلی. پارک  های جنگلی

٣ــ زیستگاه  های حیات وحش ممنوع.  شکار  صید  مناطق  اشتران کوه.2ــ  سفید کوه،  حفاظت  تحت  طق  منا ١ــ 
ماهیان کور در روستای لون د ر بخش پاپی . ٤ــ مناطق کوهستانی مخمل کوه، سفید کوه، 

اشتران کوه، گرین و...
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فعالیت 
با عالمت ضربدر توانایی هر پدیده را در نوع جذب گردشگر نشان دهید.

جدول ٥ ــ١٢

چشمه  های پدیده  های طبیعی
آب معدنی

قله  ها  و زیستگاه  های 
شنا و ماهیگیریحیات وحش

اشکال
فرسایش

دشت  ها 
وپارک  های جنگلی نوع گردشگری

گردشگری  درمانی

گردشگری ورزشی

ژئوتوریسم

 اکوتوریسم 

جاذبه  های مذهبی، تاریخی 
لرستان به عنوان یکی از قدیمی ترین سکونتگاه  های انسان در جهان شناخته شده است. سابقٔه تاریخی و آثار بر جای مانده در این 

سرزمین ، می تواند انگیزه خوبی برای توسعٔه صنعت گردشگری در این استان باشد. برخی از این جاذبه  ها عبارتند از:

 

قلعه فلک  االفالک 
 آیا تاکنون از این قلعه بازدید کرده   اید؟ این قلعه که از زمان قاجار به این نام خوانده شده بر فراز تپه  ای در بلندترین 
نقطه شهر خرم آباد واقع شده است. نام قدیم آن »دژ شاپور خواست« بوده و قدمت آن به دورٔه ساسانی می رسد. آب 

شکل ٦ــ١٢ــ قلعه فلک االفالک

9٣
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مورد نیاز قلعه از چاهی به ژرفای 40 متر که در میان قلعه وجود دارد تأمین می شود. این قلعه ، بر شهر خرم آباد کامالً 
مشرف است و وسعت آن 5300 متر مربع است. فضای داخلی آن به چهار تاالر نسبتاً بزرگ، دو حیاط و تعدادی 
اتاق تقسیم شده است. کاربری آن در دوره  های گذشته متفاوت بوده و در حال حاضر به عنوان موزٔه باستان  شناسی و 

مردم  شناسی پذیرای گردشگران است.

لرستان سرزمین پل  های تاریخی
پل کشکان: این پل با بیش از 330 متر طول و 30 متر ارتفاع یکی از بزرگترین پل  های تاریخی ایران محسوب  
می شود این پل در زمان هخامنشیان بر روی رودخانٔه کشکان ساخته شده و  در ساخت آن از ساروج، سنگ و آجرهای 

مربع شکل استفاده شده است.
پل دختر: این پل در مسیر راه ارتباطی دو پایتخت شوش و هگمتانه ساخته شده، دارای طولی بیش از 350 

متر است . 
پل شاپوری: این پل مربوط به دورٔه ساسانی و از بزرگترین پل  های 
تمام سنگی این دوره با بیش از 350 متر طول است. دارای 28 طاق یا دهانه 
بوده است اما امروزه 6 طاق آن بر جای مانده است. این پل قسمت  های غربی 

لرستان را به خرم آباد و از آن جا به خوزستان متصل می کرده است.
پایتخت  با هدف ارتباط دو  پل کلهر: این پل در زمان هخامنشیان 
شوش و هگمتانه ایجاد شده است. طول آن بیش از 150 متر و ارتفاع آن 

به 30 متر می رسد.
پل گاومیشان: این پل در زمان ساسانیان بر روی رودخانٔه سیمره 
احداث شده و در بنای آن سنگ، ساروج و آجر به کار رفته است. طول آن 
به بیش از160 متر و طول بزرگترین دهانٔه طاق این بنا حدود 33 متر است، 

شکل ٧ــ١٢ــ مهم ترین پل های تاریخی استان

9٤
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که یکی از بزرگترین طاق  های جهان به شمار می رود. 
مسجد  جامع  بروجرد: این مسجد زیبا و بی  نظیر چون نگینی در مرکز شهر با صفای بروجرد واقع شده است. زمان 
ساخت آن مربوط به عهد سلجوقی و یکی از کهن  ترین مساجد غرب کشور است. بر اساس کتیبه  های موجود در زمان 
شاهان صفوی این مسجد دارای تزئینات آجری و کاشی کاری بوده است. گرچه مسجد  جامع  بروجرد دراثر حوادث 
گوناگون طبیعی آسیب دیده، اما هنوز شکوه خود را به عنوان یکی از نمونه  های فرهنگ و تمدن لرستان حفظ کرده است. 

شکل ٨ ــ١٢ــ مسجد جامع بروجرد

مسجد امام )سلطانی سابق(: این بنا یکی از ارزشمند ترین و ممتازترین بناهای دورٔه اسالمی در لرستان است. 
مسجد امام بروجرد دارای سه درگاه بسیار زیبا ست ، که با کاشی  خشت هفت رنگ به سبک دورٔه قاجاری تزیین شده 
است. طرح و نقشٔه این بنا از مسجد امام تهران الگو برداری شده است . این بنا مربوط به دورٔه قاجاریه )فتحعلی شاه 

قاجار( است.

شکل ٩ــ١٢ــ مسجد امام 
بروجرد
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 برای مطالعه 

جدول ١٠ــ١٢ــ جاذبه  های گردشگری مذهبی، تاریخی وفرهنگی استان به تفکیک شهرستان

قلعٔه فلک االفالک، بازارسرپوشیده، مناره، سنگ نوشته، گرداب سنگی، موزٔه مردم شناسی، 
غارمنقوش دوشه، کاروانسرای گوشه، بابا طاه، غار کنجی، غارگرارجنه.

تاریخی  خرم آباد

مقبرٔه زیدبن  علی، شجاع  الدین  خورشید، شاهزاده  احمد، مسجدجامع مذهبی

شاهزاده ابوالحسن، خانٔه افتخاراالسالم، خانه مغیث االسالم، خانهٔ  آیت  اللّٰه بروجرد ی 
پل قلعه  حاتم، خانٔه طباطبایی 

تاریخی بروجرد

امام زاده جعفر، مسجدجامع، مسجدامام  مذهبی

امام زاده پیروالی مذهبی دورود

امام زاده قاسم  مذهبی ازنا

امام زاده پیرامام، )اثر تاریخی، شیرسنگی(  مذهبی الیگودرز

درهٔ تخت شاه، پل کاکارضا، قلعه  مظفری ) خط وشا( تاریخی الشتر

تپٔه باستانی  سیکوند، تپهٔ  باستانی باباجان   تاریخی  نورآباد

امام زاده ابراهیم )بابای بزرگ( مذهبی

قلعٔه کوگان، سیله، معبدسرخ دم لکی، نگاره  های میرمالس و هومیان ــ پل سیاپله.  تاریخی  کوهدشت

امام زاده شاه محمد مذهبی

کاروانسرای چمشک ــ غارکلماکره ــ غارکوگان  ــ  پل پلدختر ــ پل گاومیشا ن ــ پل کلهرت  تاریخی  پلدختر

امام زاده خوارزم بابا زید مذهبی

پل کشکان ــ پیرشمس الدین تاریخی دوره
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فعالیت 

فعالیت 
جدول 11ــ1٢ را برای شهرستان محل زندگی خود، تکمیل کنید.

جدول ١١ــ١٢

جاذبه های طبیعیشهرستان
جاذبه های انسانی

تاریخی و فرهنگیمذهبی

1 ــ ................

2 ــ ................

1 ــ ............

2 ــ ............

1 ــ ...............

2 ــ ...............

موانع وتنگناهای گردشگری دراستان لرستان
همان گونه که آموختیم، استان لرستان دارای نقاط دیدنی طبیعی، تاریخی وفرهنگی بسیاری است. اما تعداد گردشگرانی که در 
طول سال از این نقاط دیدن می کنند ، اندک است. علت آن، موانع و تنگناهایی است که در بخش گردشگری استان به چشم می خورد. 

از مهم ترین این موانع می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 ــ نبود سرمایه  گذاری بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت  های الزم به منظور جذب گردشگران

جاذبه  های  معرفی  برای  گردشگری  سایت  های  کمبود  مانند  گردشگری  بخش  در  مناسب  رسانی  اطالع  و  تبلیغات  عدم  ــ   2
گردشگری لرستان

3 ــ کمبود نیروی انسانی کارآزموده و متخصص امور جهانگردی در دفاتر آژانس های گردشگری.

آثار توسعٔه صنعت گردشگری در استان لرستان را در هر یک از موارد زیر بررسی کنید.
افزایش اشتغال:
افزایش درآمد:
تبادل فرهنگی:
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فعالیت 
به کمک دبیر خود مکان هر یک از جاذبه  های گردشگری زیر را نام ببرید و مکان آن ها را روی نقشه مشخص کنید.

   شکل ١٢ــ١٢ــ برخی از جاذبه های گردشگری استان
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شکل ١٣ــ١٢ــ چشم اندازهایی از طبیعت استان 

 نکات مهم درس را خالصه کنید:
1 ــ جاذبه  های گردشگری در استان به دو بخش طبیعی و انسانی تقسیم می شوند.

2 ــ 
3 ــ 
4 ــ 
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هر محدوده ٔ  جغرافیایی از توان  های محیطی خاصی برخوردار است. آب مهم ترین توان محیطی، مشخصٔه  خاص زمین و الفبای 
آبادانی است.

آیا می دانید 11/8درصد از آب های سطحی ایران در لرستان وجود دارد و می تواند بزرگترین سرمایٔه استان باشد؟    

توانمندی  های بخش کشاورزی
و  زراعی  محصوالت  انواع  کشت  هوایی،  آب  و  شرایط  تنوع 
در  و....را  زنبور داری  و  آبزیان،  پرورش  طیور،  و  دام  پرورش  با غی، 
فراهم  بخش،  این  توسعٔه  برای  مساعدی  شرایط  و  ساخته  میسر  استان 

کرده است.
به  استان  سطح  از  درصد   24/6 حدود  زراعت  و  باغداری: 
کل  از  درصد   5/5 مقدار  این  که  دارد  اختصاص  کشاورزی  اراضی 

اراضی زراعی کشور را شامل می شود. 
مهم ترین محصوالت کشاورزی استان غالت و حبوبات  اند. غالت 
شامل: گندم، جو و برنج است. استان در زمینٔه تولید حبوبات )عدس، 
مانند  استان  از  مناطقی  در  دارد.  را  اول  رتبٔه  لوبیا(، درکشور  و  نخود 
شهرستان دورهٔ  چگنی، کوهدشت و بخش چغلوندی شرایط محیطی برای 

کشت زعفران مناسب است.
انجیر،  انار،  است.  باغداری  کشاورزی،  فعالیت  های  یگر  د از 
می باشند.  استان  باغی  مهم  تولیدات  از  زردآلو  و  گردو  سیب،  ر،   انگو
در سال  های اخیر به دلیل شرایط مساعد  جغرافیایی، حمایت  های  بخش 
 دولتی و مشارکت بخش  خصوصی، ایجاد و توسعٔه باغ  های گردو، زیتون 
گرفته  قرار  توجه  مورد  مستعد  مناطق  در  طرح  طوبی  قالب  در  جیر  ان و 

است. که در همین جهت 20 درصد مساحت باغ  های انجیر سیاه کشور در منطقٔه پلدختر واقع شده است. و با 36 درصد تولید انجیر 
سیاه رتبٔه اول کشور را داراست. از طرفی شرایط مساعد محیطی ، اشتغال، سودآوری و همچنین دسترسی سریع به بازار سبب احداث 

شهرک  های پرورش  گل و تولیدات گلخانه ای درحاشیه شهر های بزرگ استان شده است.

توانمندی های اقتصادی استان  درس سیزدهم

شکل ١ــ١٣ــ باغداری در استان
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 برای مطالعه 
جدول ٢ــ٣ــ سطح زیر کشت محصوالت زراعی استان در سال 89 ــ 1388 به هکتار

جمع زراعت زراعت   دیمزراعت  آبیمحصوالت
دیم وآبی

جمع تولید به 
 تن

93318376792470110672212غالت
12588012588409230سبزیجات

13639013639394012محصوالت جالیزی
467904679110711محصوالت صنعتی

20215109019129234104396حبوبات
1505814591651718480نباتات علوفه ای

1594974872706467672132611جمع کل

شهرستانردیف

سطح زیرکشت باغات با احتساب 
درختان پراکنده به هکتار

میزان 
تولید بر
حسب تن

عملکرد
)کیلوگرم در 

هکتار( جمعبارورغیربارور

1784/51751/333625/832534314473کوهدشت1
1445/516673112/514294/28575پلدختر٢
55937993829747847چگنی٣
3789/55542/59332393447099خرم آباد٤
24173279/55696/1720008/56102دورود5
21182283/34401/3128445625سلسله6
4833/59218/2214051518095620بروجرد7
540928146846745036ازنا8
36271553518027121746الیگودرز9

28433494/56338/35996/21716دلفان10

2404730096541431800005981جمع استان
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به یکی از قطب  های مهم  دامپروری: سابقٔه تاریخی دامپروری و وجود بیش از 2 میلیون هکتار جنگل ومرتع، لرستان را 
در  دامی  واحد  تراکم237  با  وسنگین،  دام سبک  انواع  واحد  میلیون   6 از  بیش  با  ما  استان  است.  کرده  تبدیل  کشور  دامپروری 
کیلومتر مربع )میانگین کشوری84(، از لحاظ تراکم دامی در کشور رتبٔه اول را دارد. دامپروری در استان به دو شیؤه سنتی وصنعتی 
رایج است. در استان 1083 واحد دامداری صنعتی فعالیت دارند. لرستان یکی از مهم ترین تولید کنندگان گوشت قرمز، شیرخام و 
فراورده  های فرعی مانند چرم وپوست، روده، پشم و...است.در لرستان 425 واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی برای تأمین گوشت 

سفید استان فعالیت دارند. 

جدول ٣ــ١٣

نام واحد 
دامپروری

گاو شیری
پرواربندی 

گوساله
پرواربندی 

بره
مرغ گوشتی

مرغ 
تخمگذار

شترمرغ
بوقلمون و 

بلدرچین

2111802504251153تعداد واحد

شیالت: وجود390 مزرعٔه پرورش ماهیان سرد آبی و گرم  آبی در استان، وتولید حدود 15هزار تن ماهی در سال، لرستان را در 
جایگاه اول تولید ماهی قزل آالی رنگین کمان در بین استان  های غیر ساحلی قرار داده است. 

زنبورداری: کوهستان  های مرتفع و پوشیده از گیاهان دارویی و معطر مکان مناسبی برای زنبور داری است. تولید ساالنٔه عسل 
در استان 731 تن است . عسل تولیدی استان از کیفیت باالیی برخوردار است. 

شکل ٤ــ١٣
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صنعت ومعدن
 سهم استان از صنعت کشور بسیار ناچیز )1/84درصد( است. طبق آمار سال1390 ، در استان 1511 واحد صنعتی دارای 
پروانٔه بهره  برداری با اشتغال اسمی 27278 نفروجود دارد.در بین این تعداد واحد صنعتی ، صنایع کانی  های غیر فلزی با 49/1 درصد 
و سرمایه  گذاری2216 میلیارد ریالی و اشتغال مستقیم 11904نفر در جایگاه اول و صنایع غذایی با 12/3 درصد در رتبٔه دوم قرار 
دارد. واحد های صنعتی استان در هفت شهرک صنعتی و چهار ناحیٔه صنعتی فعالیت می کنند. عالوه بر شهرک  های صنعتی فعال شش 

شهرک صنعتی جدید در استان در حال ساخت است. 
صنعت در استان به دو صورت صنایع  ماشینی و صنایع  دستی رواج دارد. 

صنایع  ماشینی: صنایع ماشینی استان علی  رغم قابلیت  های موجود از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. آیا  می توانید دالیلی 
برای آن بیابید؟

صنایع دستی: از جمله صنایع دستی که در لرستان قدمت دیرینه دارد، صنعت ورشوسازی است. واحدهای فعال در این 
بخش بیش تر درشهرستان بروجرد قرار دارند. همچنین، به دلیل تولید پشم، کرک و مو، در استان بافت انواع زیراندازها مانند: فرش، 

گلیم و نمد و… انواع بافته  های داری مانند: جاجیم بافی، سیاه چادردوزی، ریسمان  های پشمی رایج است.

ظرفیت  ها، قابلیت  ها وتوانمندی  های مهم استان برای توسعۀ صنعتی
این ظرفیت  ها عبارت اند از:

ــ کشف واستخراج معادن کانی های غیر فلزی کم  نظیر. ــ منابع آب فراوان .     
ــ تولیدات کشاورزی ودامی فراوان. ــ کشف وشناسایی ذخایر نفت در جنوب وغرب استان. 

ــ نقش ارتباطی استان در پیوند شمال و جنوب کشور. ــ مجاورت با قطب  های صنعتی کشور.   
ــ نیروی کار ارزان.

شکل ٥ ــ١٣
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 برای مطالعه 
برخی از صنایع مهم اســتان عبارت اند از: صنایع شیر 
ایران سهامی عام، دارو سازی اکسیر، داروسازی بایر افالک، 
کارخانــٔه ســیمان فارســیت دورود، خودروســازی زاگرس، 
شیمیایی معدنی لرســتان با تولید پودر میکرونیزه در الیگودرز، 
فروآلیاژ ایران، پتروشیمی لرستان، فوالد ازنا، نساجی بروجرد، 
صنایع غذایی گهر، آب معدنی بیشه، تعاونی تولید الکل اتیلیک، 
پلی  اســتر  لرستان، کاشــی جم، کاشی ســامان، آهک صنعتی 
و هیدراتــه لرســتان، پارت لبن،   پارســیلون، یخچال ســازی، 

ماشین سازی.

معدن 
 منابع معدنی استان در سه بخش زیر به طور خالصه مورد بررسی قرار می گیرد.

معادن کانی  های غیر فلزی: لرستان بیشترین ذخائر سنگ  های تزئینی ایران را دارد. بیش از22 درصد از سنگ  های تزئینی 
ایران و3درصد سنگ های تزئینی جهان در لرستان قرار دارد. سنگ  های تزئینی چینی، مرمریت و الشٔه موزائیکی استان از کیفیت 

جهانی برخوردار است.
معادن کانی  های فلزی: در لرستان معادن کانی  های فلزی قابل مالحظه  ای تا به حال شناسایی نشده است. از جمله معادن 
کانی  های فلزی شناسایی شده در استان می توان به معادن سرب، روی وگالن در الیگودرز، مس در ازنا و سنگ آهن در نورآباد، اشاره 

کرد.

شکل ٦ــ١٣ــ صنایع استان
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بیشتر بدانیم  

 برای مطالعه 

معادن نفت وگاز: کشف نفت در شهرستان پلدختر و انجام مطالعات لرزه  نگاری درشهرستان کوهدشت و احتمال وجود ذخائر 
عظیم نفت و گاز در منطقه، تحول چشمگیری برای استان درپی خواهد داشت. در حال حاضر روزانه از 4 حلقه چاه اکتشافی استان، 

12هزار بشکه نفت استخراج می شود.

تالک از دیگر منابع غنی و فراوان دراستان است. 98% تالک ایران با درجه خلوص باال در لرستان قرار دارد. 
تالک به صورت محدود در صنایع دارو سازی، کاغذ سازی، صنایع  رنگ  سازی، الستیک   و پالستیک، آرایشی و 
بهداشتی، حشره  کش  ها، کشاورزی  و نساجی مورد استفاده قرار می گیرد، سیلیس در کارخانهٔ  سیمان، کارخانهٔ  شیشه 
و بلور و کارخانٔه فروسیلیس ازنا کاربرد دارد. گل  اخرا )خاک قرمز رنگ( در تولید رنگ، تهیٔه ضدزنگ و لوازم 
آرایشی و مکمل بعضی از محصوالت معدنی دیگر چون: سنگ  گچ، سنگ آهک صنعتی، سنگ  آهک کریستال ابری، 

سنگ نمک، گرانیت، فلدسپات، گرافیت و شن و ماسه به کار می رود.

بخش خدمات )بازرگانی و حمل و نقل( 
بازرگانــی: توانمندی  هــای اســتان در زمینٔه تولیدات کشــاورزی، 
دامپـروری، کانی  های غیـر فلـــزی )انـواع سنگ  های تـزئینی(، واقع شدن در 
مسیر تـرانزیت شمال ــ جنوب، دسترسی به نـواحی صنعتی و جمعیتی کشور و 
دسترســی آسان به سواحل جنوبی کشور، زیرساخت  ها و شرایط مناسبی برای 

شکل ٧ــ١٣تجارت فراهم کرده است.

مهم ترین صادرات استان به بازارهای داخلی و خارجی شامل حبوبات، انار، انجیر، سیب، گردو، گوسفند زنده 
پودر  و میکروسیلیکا،  انسانی(، سیمان، فروسیلیسیم،  و  )دامی  دارویی  تولیدات   ساالمبورگوسفندی، گوشت  قرمز، 

میکرونیزه، گچ ساختمانی، سنگ های تزئینی و ساختمانی و آب معدنی می شود.
واردات استان در مجموع بیشترشامل: ماشین  آالت صنعتی و دستگاه های الزم برای واحدهای صنعتی موجود 
در استان می باشد. مانند: ماشین  آالت و دستگاه های پردازش سنگ، اکسیدآهن، ماشین  آالت بازیافت پالستیک و 

ماشین  آالت خط تولید.  
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 حمل و نقل: عبور خط راه آهن سراسری از استان  و آغاز عملیات اتصال مرکز استان به آن، واقع شدن در مسیر ترانزیت شمال  
جنوب، همجواری با استان های صنعتی کشور، وجود فرود گاه خرم آباد و طرح احداث فرودگاه بروجرد در آینده از جمله مزیت  های 

نسبی شبکٔه ارتباطی استان است.

برخی از قابلیت  ها و ظرفیت های استان برای سرمایه  گذاری و توسعه عبارت اند از:
1 ــ تولید برق ــ آبی و احداث سدهای مخزنی برای افزایش سطح زیر کشت آبی.

2 ــ وجود جاذبه  های گردشگری تاریخی ــ فرهنگی و طبیعی.
3 ــ ایجاد صنایع تبدیلی و بسته  بندی تولیدات زراعی و باغی.

4 ــ احداث صنایع تولید خوراک دام، آبزیان و دان طیور.
آیا شما می توانید موارد دیگری از قابلیت های استان را بیان کنید؟ 

شکل ٨ ــ١٣ــ نقشه راه های استان

مرکز استان     
مرکز شهرستان    

مرکز بخش و نقطه شهری      
مرکز دهستان و آبادی      

فرودگاه )بین المللی ــ داخلی(      
پمپ بنزین      

بزرگراه ــ آزادراه       
راه اصلی     

راه فرعی آسفالته      
سایر راه ها )آسفالت سرد ــ شنی( 

راه آهن یک خطه

راهنما


