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بيشتر بدانيم  

می دانيد  آيا  خوانده  ايد؟  لرستان  استان  تاريخ  دربارٔه  کتابی  تاکنون  آيا  می دانيد؟  چه  خود  سکونت  محل  تاريخی  پيشينٔه  دربارٔه 
لرستان از نخستين سکونت گاه  های مردم ايران بوده است؟ 

گذشتۀ با شکوه لرستان
بر پائه يافته  های باستان  شناسان، از زمان  های دور منطقٔه لرستان مسکونی بوده است. در بسياری از جاهای آن آثار مربوط به 
دوران پيش از تاريخ يافت شده و هنوز جا برای کاوش  های باستان  شناسی بسيار است. در مناطقی از اين استان آثاری پيدا شده است 

که استقرار انساِن عصر سنگ را در لرستان تأييد می کند.
با گذشت چند هزار سال از سکونت انسان در لرستان، کم  کم ساکنان اين منطقه وارد عصر فلز شدند. فراوانی آثار مفرغی يافت 
شده، نشان می دهد مردم اين ديار از نظر فرهنگ و تمدن پيشرفت زيادی داشته  اند. لرستان به عنوان يکی از کهن  ترين کانون  های تمدن 
ايران، نقش زيادی در شکل  گيری فرهنگ و تمدن ايرانی در دوران باستان داشته است. تشکيل دولت سيماش در منطقه و نقش ساکنان 

لرستان در دوران طاليی تمدن ايالم، شاهدی بر سهم بزرگ آنان در فرهنگ و تمدن ايران است.

يکی از تقسيم بندی  های رايج در بارٔه گذشتٔه انسان چنين است:
الف) عصر سنگ: ۱ــ پارينه  سنگی ۲ــ ميانه  سنگی ۳ــ نوسنگی

ب) عصر مفرغ (برنز)
پ) عصر آهن

تاريخی تقسيم می کنند. با توجه به اين  تاريخ۱ و دوران  تاريخ بشر را بر اساس اختراع خط به دو دورٔه پيش از  دانشمندان، 
تقسيم  بندی تاريخ لرستان را در اين دوره  ها بررسی می کنيم.

۱ــ لرستان در دوران پيش از تاريخ
موقعيت طبيعی و شرايط آب و هوايی از دورٔه کواترنر امکان زيستن را در لرستان فراهم کرده بود. براساس پژوهش  های باستان  

۱ــ دورانی را که هنوز بشر موفق به اختراع خط نشده بود، پيش از تاريخ می نامند.

پيشينۀ تاريخی استان  درس دهم
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بيشتر بدانيم  

در  چنان  که  است،  شده  پيدا  لرستان  در  آثاری  سنگ،  عصر  از  است.  بوده  بشری  زيستگاه  های  کهن ترين  از  يکی  لرستان  شناسان، 
سال ۱۳۲۹ شمسی، پژوهشگران خارجی، محوطه  های پارينه  سنگی را در غار کُنجی خرم آباد شناسايی کردند. نتيجٔه پژوهش  ها نشان 

می داد، دورٔه شکار و گردآوری خوراک در اين استان بيش از ۴۲ هزار سال قدمت دارد. 
در  هوميان  و  ِاسبی)  سفيد (بَرد  سنگ  غارهای  و  خرم آباد  در  َقَمری  و  گَرَارجنه  پاسنگر،  يافته،  کُنجی،  غارهای  مانند  جاهايی 
زيادی  باستانی  محوطه  های  و  تپه  ها  هم چنين  هستند.  لرستان  در  ميانه  پارينه  سنگِی  دورٔه  شدٔه  شناسايی  مکان  های  جمله  از  کوهدشت 

مربوط به دورٔه نوسنگی شناسايی شده  اند. تپٔه باغ نو در نزديکی خرم آباد و تپٔه شهن  آباد دلفان از اين نمونه هستند.

شکل ١ــ١٠ــ نگاره های غار دوشه، بخش چگنی 

تپۀ باباجان
اين تپه در نورآباد لرستان اولين بار در سال های ١٣٤٢ تا ١٣٤٧ حفاری شد. باباجان از يک تپٔه مرکزی و چند 
تپٔه جانبی تشکيل شده است. در اين تپه آثار و اطالعاتی مربوط به هزارٔه اول پيش از ميالد و تعداد زيادی آجر منقوش 

پيدا شده است. 



٧٢

فعاليت 

بيشتر بدانيم  
غارهای مسکونی لرستان

در مناطقی از لرستان غارهای مسکونی کشف شده که در آن ها اشياء و نقاشی  هايی از دوران پيش از تاريخ و 
دوران تاريخی پيدا شده است. در نقاشی  های روی ديوار های اين غارها، بيش تر به صحنه های  نبرد، شکار و تصوير 
حيوانات توجه شده است. از جمله می توان به نقاشی  های غار هوميان (دورٔه پارينه  سنگی) و نقاشی   های غار ميرمالس 

(دوران نوسنگی) اشاره کرد.

          جدول ٣ــ١٠

موقعيت جغرافيايینام غار

شمال کوهدشتهوميان ۱
شمال کوهدشتهوميان ۲
شمال  غرب کوهدشتميرمالس
کوهدشتسنگ سفيد
جنوب  شرقی خرم آبادکُنجی
جنوب خرم آبادگَرَارجنه
غرب خرم آبادَقَمری
غرب خرم آباديافته
غرب تپه فلک  االفالکپاسنگر

چگنیدوشه (دو شاه)
 روستای ِچِمشککوگان
پلدخترکلماکره

شکل ٢ــ١٠ــ نقش ديواره، غار هوميان

گزارشی در بارٔه غارهای مسکونی پيش از تاريخ و يا دوران تاريخی محل سکونت خود يا ديگر نواحی استان 
لرستان تهيه کنيد و در کالس ارائه دهيد.
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 برای مطالعه 

فعاليت 

۲ــ لرستان در دوران تاريخی
الف) لرستان پيش از اسالم

يک  صورت  به  ميالد  از  پيش  سوم  هزارٔه  اواسط  از  ايالم  حکومت  بود.  آن  قلمرو  از  بخشی  لرستان  ايالم،  دولت  تشکيل  با 
پادشاهی مستقل، از اتحاد ميان سرزمين  های جنوب غرب ايران تشکيل شد. لرستان نيز يکی از هم پيمانان قدرتمند اين اتحاديه بود 
و ساکنان اين ديار از اوايل قرن ۲۱ تا اواسط قرن ۱۹ پيش از ميالد، با نام سلسلٔه سيماش بر بخشی از سرزمين  های متحد ايالم در 

جنوب غرب ايران حکومت می کردند.
در  بودند،  آريايی)  مخلوط با  نژادی  آريايی (يا  نژاد  کاسی که از  نام  پيش  اقوامی به  سال  هزار  چهار  حدود  کاسی: در  تمدن 
قسمت های غربی ايران و در منطقٔه زاگرس قدرت پيدا کردند. در مورد مسکن اولئه اين اقوام بين دانشمندان و باستان  شناسان اتفاق 
نظر وجود ندارد. برخی قوم کاسی را از مهاجران آريايی می دانند، که از شمال دريای خزر به ايران آمدند و سرانجام پس از گذشتن 
از مناطق مختلف، گروهی از آن ها در لرستان مسکن گزيدند. برخی ديگر برآنند که اين قوم، بومی منطقٔه لرستان و قسمتی از غرب ايران 

بوده اند. در هر صورت نظريه ٔ  اول طرفداران بيش تری  دارد و امکان  پذيرتر می نمايد.
سرآمد  مفرغی  اشيای  ساخت  به  ويژه  فلزکاری  هنر  در  آن ها  داشتند.  اشتغال  اسب  پرورش  و  کشاورزی  دامداری،  به  کاسی  ها 
دوم  هزارٔه  در  کاسی  ها  دادند.  آموزش  ملت  ها  ديگر  به  را  صنعت  اين  اقوام،  ديگر  از  تأثيرپذيری  ضمن  و  بودند  خود  زمان  ملت  های 
پيش از ميالد بر سرزمين ميان دورود تسلط يافتند و نزديک به شش قرن بر آن جا حکومت کردند. آن ها با وجود داشتن روابط فرهنگی 
و تمدنی، در فرهنگ باِبل و ميان دورود محو نشدند. کاسی  ها که نياکان اقوام لر به شمار می آيند، 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 راهنمايی معلم خود دربارٔه وجه 
تسمئه لر بحث کنيد.

مفرغ لرستان 
برخی  می دهد.  گواهی  سرزمين  اين  فلزکاران  چيره  دستی  و  پيشتازی  پيشرفت،  بر  لرستان  مفرغی(برنز)  اشيای 
پژوهشگران معتقدند سابقٔه ساخت اشيای مفرغی توسط ساکنان لرستان به حدود دو تا سه هزار سال پيش از ميالد می رسد. 
مفرغ لرستان ضمن تأثيرپذيری از هنر ميان دورود باستان، بر هنر ساير اقوام همسايه اثر نهاده بود. انواع سالح جنگی، 
تزئينات، زيورآالت، وسايل شخصی، ابزار سوارکاری، ظروف و ... از جمله وسايل مفرغی بر جای مانده اند که در برخی 
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موزه  های ايران و جهان نگهداری می شوند. برخی ساخته  های مفرغی به دست آمده از قبرها، نشان می دهد مردم آن دوره 
به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشته  اند و هنگام خاک  سپاری مردگان اشيای مورد نياز زيستن را به همراه بت  های مورد 
پرستش در قبر می نهادند. می توان نتيجه گرفت مفرغ  های لرستان ساختٔه هنری ساکنان بومی منطقه  بوده است که در نتيجٔه 
ارتباط با اقوام همسايه و تحت تأثير جهان بينی، سبک و شيوه  های بومی منطقه به وجود آمده اند. موقعيت جغرافيايی منطقٔه 

زاگرس نيز که گذرگاه اقوام گوناگون بوده، تأثير خود را بر هنر مفرغ  کاری لرستان نيز بر جا گذاشته است.

مفهوم نقش  های مفرغی لرستان به ويژه در شکل  های مرکب و درهم آميخته  هنوز مشخص نيست. تعدادی  از اين 
نقش  ها، جنبٔه مذهبی دارند. به عقيدٔه مردم باستان، نقش بزکوهی و جانوران شاخدار بر روی ساغرهای مفرغی و ديگر 
اشياء، می توانست در نزول باران مؤثر باشد.  از ويژگی  های جالب اشيای مفرغی لرستان، قابليت کاربرد و زيبايی آن هاست 
که ارزش آن ها را دو چندان نموده است. زيبايی، ظرافت، توازن کامل، معنويت و تازگی اشکال روی آن ها بيننده را به 
تفکر وامی دارد. مجموعٔه تبرهای لرستان در موزٔه ايران باستان، يکی از شاهکارهای صنعتی دورٔه پيش از تاريخ ايران به 

شمار می روند. توضيح  اين که در ساخت اشيای مفرغی از دو روش ريخته  گری و چکش  کاری استفاده می شد. 

در دورٔه حکومت مادها، ساکنان لرستان از اعضای اتحادئه اقوام غرب ايران بودند که عليه دولت آشور متحد و موجب شکست 
آشوريان شدند.

در زمان حکمرانی هخامنشيان بر ايران، مردم لرستان با آنان همراه بودند و امنيت راه  ها از جمله راه ارتباطی مهم شوش به همدان 
را در منطقٔه خود بر عهده داشتند. در اين زمان لرستان به همراه ايالم و خوزستان کنونی، سومين ايالت هخامنشی را تشکيل می دادند. 
در زمان داريوش سوم هخامنشی هنگامی که سپاه اسکندر مقدونی به ايران حمله کرد، مردم لرستان به مقابله برخاستند و تلفات سنگينی 

بر مهاجمان بيگانه وارد آوردند.

شکل ٤ــ١٠ــ مفرغ های لرستان
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بيشتر بدانيم  
(Kalmakareh)کلماکره

غار کلماکره در ۱۵ کيلومتری شمال غرب شهر پلدختر، بزرگ ترين گنجينٔه ايران باستان و يکی از چند گنجينٔه 
بزرگ کشف شده در جهان است. اين غار به طور تصادفی در سال ۱۳۶۷هـ .ش کشف شد و متأسفانه مورد هجوم 
سوداگران آثار باستانی قرار گرفت. آثار به غارت رفتٔه اين گنجينٔه بزرگ هم  اکنون در موزه  های کشورهای آمريکا، 

انگليس، سوئيس، فرانسه و… به نمايش گذاشته شده  اند. بيش تر اشيای غار کلماکره از جنس نقره هستند.

شکل ٥ ــ١٠ــ آثار پيدا شده در غار کلماکره

حدفاصل  در  «ساماتوره»  سرزمين  به  متعلق  اشياء  اين  می دهد  نشان  کلماکره  غار  اشيای  کتيبه  های  بازخوانی 
دولت آشور و ايالم و در جنوب لرستان بوده است. به احتمال فراوان اين دولت به خاطر ناامنی ناشی از جنگ  های 

منطقه، در اواسط هزارٔه اول قبل از ميالد خزانٔه سلطنتی خود را در اين محل پنهان کرده بود.

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

شکل ٦ــ١٠ــ سکه های دوره اشکانی و ساسانی
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فعاليت 

می شد.  محسوب  الی  مائيس  يا  خوروران  استان  جزو  و  بود  (پهله)  پهلوی  سرزمين  از  بخشی  نيز  لرستان  ساسانيان،  عهد  در 
حکومت ساسانی در بخش پيشکوه لرستان، شهر و قلعٔه مهم شاپورخواست و در الشتر کنونی آتشکده ٔ  َارَوخش را بنا کرد. هم چنين بر 

روی رودهای سيمره و کشکان در مسير راه تيسفون به شرق ايران و نيز در مسير راه شمال به جنوب، پل  هايی در لرستان ساختند.

١ــ فهرستی از پل  های تاريخی لرستان تهيه و آن را در کالس ارائه دهيد.
٢ــ نام منطقٔه رومشکان (روم اشکو) يادآور کدام واقعه در تاريخ ايران است؟

ب) لرستان در دورۀ اسالمی
لرستان در زمان خالفت عمر، پس از شکست ساسانيان و اسارت هرمزان، آخرين حاکم ساسانی در منطقه، به تصرف مسلمانان 
درآمد. دين اسالم به تدريج در ميان مردم لرستان گسترش يافت. لرستان در اوايل  دورٔه اسالمی بخشی از ايالت جبال (عراق عجم) 
محسوب و تا ميانٔه سدٔه چهارم هجری، حکمران اين منطقه از سوی حاکمان عرب کوفه و يا بغداد تعيين می شد. موقعيت طبيعی لرستان، 
گرايش به خاندان پيامبر(ص) و روحئه مبارزٔه مردم منطقه موجب شد تعدادی از علويان و مخالفان حکومت عباسيان به لرستان پناه 

آورند. به همين دليل حکومت  های وقت نسبت به اوضاع لرستان حساسيت و توجه زيادی داشتند.
در زمان حکومت آل بويه، لرستان بخشی از قلمرو بَدر پسر َحسَنويه بَرزيکانی شد. وی در شاپورخواست و بروجرد از شهرهای 
لرستان، سکه ضرب کرد. بدر در آبادانی لرستان کوشيد و شهرت زيادی در غرب ايران به دست آورد، از اين  رو مورد توجه فرمانروايان 

شکل ٧ــ١٠ــ پل کشکان
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آل  بويه و خليفٔه عباسی قرار گرفت. از جمله اقدامات وی در لرستان می توان به تعمير و بازسازی برخی پل  های ارتباطی اشاره کرد. 
خاندان حسنويه تا اوايل قرن پنجم هجری در لرستان حکومت کردند. 

در عصر حکومت سلجوقيان بر ايران، مدتی خاندان بُرُسقی از کارگزاران و فرماندهان سلجوقی بر مناطقی از لرستان از جمله 
شاپور خواست و الشتر حکومت می کردند. کشف سنگ قبرهايی مربوط به خاندان برسقی در الشتر، يادآور حاکميت اين خاندان بر 

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

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

در نيمٔه دوم قرن ششم هجری حکومت لرستان 
به شجاع  الدين خورشيد سپرده شد. جانشينان وی با 
عنوان اتابکان لر کوچک بيش ازچهار قرن يعنی تا 
سال ۱۰۰۶هـ.ق./ ۹۷۶ هـ.ش. بر لرستان حکومت 
کردند. اتابکان اگر چه با درايت خويش مانع يورش 
کوچک  لر  حکام  با  مغوالن  و  شدند  مغول  چنگيز 
در  لنگ  تيمور  حملٔه  از  اما  درآمدند،  صلح  در  از 
امان نماندند و با وجود مقاومت تحسين برانگيز مردم 
لرستان، سپاه تيمور شهرهای خرم آباد و بروجرد را 

ويران کرد.
شکل ١١ــ١٠ــ آرامگاه شجاع الدين خورشيد
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حکومت طوالنی اتابکان لر کوچک برای لرستان، آبادانی، امنيت و رونق به همراه داشت و در شکل  گيری ويژگی  های فرهنگی 
و اجتماعی مردم منطقه اهميت زيادی داشت. لرستان در اين دوره از آبادترين ايالت  های ايران به شمار می رفت.

لرستان از دورۀ صفويه تا دورۀ قاجار
لر  اتابکان  حکومت  شاهِوردی  خان  مرگ  با  بود.  ايالم)  پشتکوه(  و  کنونی  لرستان  منطقٔه  دو  شامل  صفوی  عصر  در  لرستان 
کوچک منقرض شد و شاه  عباس صفوی حکومت لرستان را به حسين  خان فيلی سپرد. جانشينان وی با عنوان واليان لرستان تا اوايل 
دورٔه قاجار بر لرستان حکومت کردند. در اين دوره عنوان دارالغرور به لرستان داده شد. واليان لرستان در دورٔه حکومت افشار و زند 
نيز بر لرستان حکومت کردند، برخی از آن ها مانند علی  مردان  خان از شهرت و اقتدار زيادی برخوردار بودند. خدمات اين سردار دلير 
لرستانی در برابر هجوم افغان  ها، مقاومت سرسختانٔه او و مردم لرستان در برابر نيروهای متجاوز عثمانی و هم چنين رشادت  های فراوان 
وی در سپاه نادر شاه افشار برای برقراری امنيت و بيرون راندن متجاوزان از کشور، در تاريخ ماندگار است. واليان در قلمرو خود 
مانند يک شاه عمل می کردند و بر همٔه امور داخلی واليت خود تسلط داشتند. مهم ترين وظايف آنان در برابر حکومت مرکزی، برقراری 

امنيت، پرداخت ماليات و کمک به شاه، هنگام جنگ بود.
نواحی  در  قاجار  شاهزادگان  کارگيری  به  با  خود،  حاکميت  تثبيت  برای  خاندان  اين  شاهان  قاجار،  سلسلٔه  آمدن  کار  روی  با 
مختلف، سعی کردند قدرت حاکمان محلی را تضعيف کنند. از اين  رو فتحعلی  شاه قاجار، حکومت واليان لرستان را به منطقٔه پشتکوه 

محدود کرد و ادارٔه قسمت پيشکوه (لرستان) به دليل اهميت آن به شاهزادگان و درباريان قاجار سپرده شد. 

شکل ١٢ــ١٠ــ گنبد امامزاده قاسم ازنا
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لرستان از آغاز حکومت پهلوی تا پيروزی انقالب اسالمی
پس از سقوط سلسلٔه قاجار و روی کار آمدن رضاشاه پهلوی، درگيری  هايی بين قوای دولتی و عشاير لرستان به وجود آمد. اين 
درگيری  ها که از ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۲هـ.ش. ادامه داشت، به تسلط نيروهای دولتی بر لرستان انجاميد. در دورٔه پهلوی، سياست دولت به 

گونه  ای بود که لرستان با وجود داشتن استعداد و شايستگی، رشد و توسعه  ای در خور مردمانش پيدا نکرد.
مردم مسلمان لرستان در دورٔه حکومت پهلوی در کنار روحانيت مبارز به مخالفت با استبداد و فساد حکومت برخاستند. در 
حسن طاهری خرم آبادی   آيت  الله سيد  ايشان،  دستور  به  شاه،  سفيد  انقالب  با  خمينی(ره)  امام  مخالفت  از  پس  و  هـ.ش.   ۱۳۴۱ سال 

مسائل پيش آمده را با علما و مردم خرم آباد در ميان نهاد.
مرحوم  نقش  ميان  اين  در  بود.  همراه  قيام  اين  با  نيز  لـرستان  ۱۳۴۲هـ.ش.  سال  در  خمينی   (ره)  امـام  نهضت  شروع  از  پس 
آيت الله کمالوند و حوزٔه کماليه در هدايت جريان مبارزه دارای اهميت بود. از اين پس دولت برخی از شخصيت  های روحانی و سياسی 

فعال استان را زندانی يا تبعيد نمود.
تظاهرات  و  برخاستند  پهلوی  حکومت  عليه  قيام  به  نيز  لرستان  مردم  هـ.ش.   ۱۳۵۷ ۱۳۵۶و  سال  در  اسالمی  انقالب  آغاز  با 
خيابانی شهرها و بخش  های استان را فرا گرفت. با وجود سرکوب مردم توسط مأموران رژيم پهلوی، استان لرستان با تقديم ده  ها شهيد، 

نقش مهمی در پيروزی انقالب اسالمی داشت.

 نکات مهم درس را خالصه کنيد:
شاه به  کمک به  ماليات و  پرداخت  امنيت،  برقراری  مرکزی   حکومت  برابر  در  لرستان  واليان  وظايف  مهم ترين 

هنگام جنگ بود.
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پيام مقام معظم رهبری حضرت آيت  اللّٰه خامنه  ای به مناسبت عمليات حاج  عمران:

«سالم مرا به مردم لرستان وشهر خرم آباد و علمای محترم ابالغ کنيد ... در سال ۵۹ شخصاً شاهد 
شجاعت و دالوری  های داوطلبان مخلص آن استان بوده و از نزديک روحيه مبارزهٔ  آنان را شناخته  ام. نبرد 

آنان بيش از آن چه شنيدنی باشد ديدنی است.»

تعيين کننده در دفاع از مرزهای ايران داشته  اند. دفاع اين مردم در  لرستان از گذشته  های دور همواره نقشی مهم و  ساکنان 
برابر يورش  های آشوريان، نقش سربازان کاسی در سپاه هخامنشی، پايداری مردم اين ديار در مقابل مهاجمان مقدونی، نبرد با نيروهای 
تيمور، دفاع از ميهن در برابر مهاجمان افغان، عثمانی و ... تنها گوشه  ای از رشادت  ها و جان فشانی  های فرزندان اين بخش از ايران 

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

الف) نقش لرستان در جبهه  های جنگ
با آغاز جنگ تحميلی عراق و حاميانش عليه ايران و در نخستين روزهای نبرد، نيروهای لشکر ۸۴  خرم آباد سرسختانه و با 

کم ترين امکانات در پاسگاه  های مرزی، با شجاعتی کم  نظير سّد راه نيروهای دشمن متجاوز شدند.
 عالوه بر نيروهای ارتش جمهوری اسالمی ايران در لشکر ۸۴ خرم آباد و گروه ۴۱۱ مهندسی  رزمی بروجرد که در مرزهای 
غرب و جنوب به دفاع از ميهن برخاسته بودند، نيروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی استان لرستان نيز در قالب لشکر ۵۷ حضرت 
ابوالفضل(ع)، تيپ ۱۲ ُحنين، يگان قائم و … به مقابله با دشمن متجاوز پرداختند. در اين ميان نقش  آفرينی نيروی انتظامی، جهاد 
سازندگی و نيروهای مردمی نيز شايان توجه بود. در مدت هشت سال دفاع مقدس، حدود ۱۵۸ هزار نفر نيروی مردمی توسط سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی سازماندهی و به جبهه  های جنگ اعزام شدند.
دفاع  دوران  در  مردمی،  نيروهای  و  سپاه  ابوالفضل(ع)  حضرت   ۵۷ لشکر  ارتش،   ۸۴ لشکرهای  در  لرستان  دالور  فرزندان 
مقدس، در ۲۳ عمليات مهم به خلق حماسه  هايی کم  نظير پرداختند و بارها نيروهای دشمن را در حمله به خاک ميهن ناکام گذاشتند. 
برخاستند.  بيگانگان متجاوز  رزمندگان لرستانی در ديگر لشکرها و تيپ  های رزمی همراه با هم وطنان خود به پيکار با  عالوه بر اين، 
رشادت و از جان گذشتگی مردم لرستان در دوران جنگ تحميلی، برگ زرينی از روحئه دفاع از ايران اسالمی است که هيچ  گاه از 

حافظٔه تاريخ پاک نخواهد شد. 

نقش استان لرستان در دفاع از کيان و مرزهای ايران اسالمی  درس يازدهم
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بيشتر بدانيم  
جدول ١ــ١١ــ اسامی برخی از  سرداران شهيد استان لرستان

تاريخ شهادتمحل شهادتاسامی
۱۳۶۲جاده مهاباد ـ نقدهمحمد بروجردی
۱۳۶۳شلمچهنعمت  الله سعيدی
۱۳۶۱دشت عباسشاهمراد نقدی
۱۳۶۱دشت عباسنريمان حيدری
۱۳۶۹سومارهوشنگ رستمی
۱۳۶۴سليمانيهتوکل مصطفی  زاده
۱۳۶۵حاج  عمرانسيدمصطفی ميرشاکی

۱۳۶۹سومارميربيک رشنو
۱۳۶۵تنگ تاريکهعلي رضا فتح  الهی
۱۳۶۷ميمکمحمود اسفندی
۱۳۶۵شلمچهجالل ابراهيمی
۱۳۶۷مهرانمحمد چوبکار

۱۳۶۳هويزهمحمدرضا فطرس
۱۳۶اهوازغالمحسين پژوهنده

۱۳۶۱ ماووترحيم دلفان
۱۳۶۶ماووتمحمدرضا هاشمی
۱۳۵۹مهرانغالم رضا چاغروند
۱۳۵۹کرخهعلی کيارش

۱۳۶۵حاج  عمراندرويش علی شکارچی
۱۳۶۷اسالم  آباد غربسيداحمد ميرصفی
۱۳۶۶ماووتعلي مردان آزادبخت
۱۳۶۷اسالم  آباد غربحميد ابراهيمی
۱۳۶۶ماووتحميد مرادی

۱۳۶جزيره مينو آبادانمحمدعلی  يوسف  وند
۱۳۶۱کرخهمحمدمهدی موميوند
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بيشتر بدانيم  
عمليات حاج عمران

حضرت   ۵۷ لشکر   ۱۳۶۵ سال  خردادماه  در 
استان  اين  مردمی  نيروهای  و  لرستان  سپاه  ابوالفضل(ع) 
برای جلوگيری از حملٔه دشمن به پيرانشهر، به منطقٔه حاج  
نبردی  در  لرستانی  رزمندگان  شدند.  فراخوانده  عمران 
با  دشمن،  بيش تر  تجهيزات  و  امکانات  وجود  با  و  نابرابر 
نيروهای  پيشروی  از  مانع  منطقه،  مهم  ارتفاعات  تصرف 
عراقی شدند. در اين عمليات حدود سيصد نفر از دالوران 

لرستانی به شهادت رسيدند.

 شکل ٢ــ١١ــ اعزام بسيجيان استان به جبهه های جنگ تحميلی 

شکل ٣ــ١١
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بيشتر بدانيم  

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

عمليات فتح  المبين يا عمليات کربالی ۴ تهيه کنيد.

جدول ٤ــ١١ــ برخی عمليات  های نيروهای لشکر ۵۷ ابوالفضل(ع) و۸۴ خرم آباد در دوران دفاع مقدس

تاريخمنطقۀ  عملياتینام عمليات
۱۳۶پاوه و نوسودمحمد رسول  اللّٰه(ص) دي ماه 

فروردين ۱۳۶۱غرب دزفول، دشت عباسفتح  المبين
آبان ۱۳۶۱جنوب دهلرانمحرم

فروردين ۱۳۶۲غرب رودخانه دويَرجوالفجر(۱)
مرداد ۱۳۶۲شمال مهرانوالفجر(۳)

آبان ۱۳۶۲شمال ميمکعاشورای (۱)
اسفند ۱۳۶۲َچزابهوالفجر (۶)
دي ماه ۱۳۶۴دربندی  خان سرتک

اسفند ۱۳۶۴شمال  شرق سليمانيهوالفجر(۹)
فروردين ۱۳۶۵شمال  شرق سليمانيهتک مشيالن
خرداد ۱۳۶۵پيرانشهر و حاج  عمرانحاج  عمران
دی  ماه ۱۳۶۵شلمچه، بصرهکربالی(۴)
دی  ماه ۱۳۶۵شلمچهکربالی(۵)
دی  ماه ۱۳۶۵سومارکربالی (۶)
(۱ فروردين ۱۳۶۶شمال سليمانيهکربالی(

بهمن ۱۳۶۶ارتفاعات ميمکظفر
خرداد ۱۳۶۶ ماووتنصر(۴)

بهمن ۱۳۶۶شمال سليمانيهبيت  المقدس (۲)
آبان ۱۳۶۶َگردَرشنصر(۸)

فروردين ۱۳۶۷دربندی  خانبيت  المقدس(۴)
خردادماه ۱۳۶۷ماووتتک َقميش
تيرماه ۱۳۶۷بانهتک سورکوه
مردادماه ۱۳۶۷گيالن  غرب ـ اسالم  آبادمرصاد
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فعاليت 

بيشتر بدانيم  
شهيد اکبر يوسف  وند در سال ۱۳۵۱ در الشتر متولد شد. پس از آغاز جنگ تحميلی 
با وجود سن کم، دفاع از ميهن اسالمی را وظيفٔه خود دانست و به ميدان کارزار شتافت. 

وی در سال ۱۳۶۳ در منطقٔه زبيدات به شهادت رسيد.

شکل ٥ ــ١١

چگونه می توانيم پاسدار خون شهدا باشيم؟

سرسختانٔه  دفاع  از  که  دشمن 
رزمندگان لرستانی به ستوه آمده بود و يارای 
مقابله در ميدان  های جنگ را نداشت، با زير 
پا نهادن اصول انسانی و قوانين بين  المللی، 
مناطق مسکونی و غير نظامی را در شهرهای 
مختلف استان لرستان هدف حمالت موشکی 
و هوايی خود قرار داد. در جدول زير اين 

حمالت را مشاهده می کنيد.

جدول ۷ــ١١ــ تعداد حمالت دشمن متجاوز به شهرها و مناطق مسکونی استان لرستان

 تعداد حمالت
هوايی

 تعداد دفعات
حمالت موشکی

 تعداد بمب  و موشک  های
 استفاده شده عليه
شهرهای استان

 تعداد شهرهای
 مورد حمله هوايی

دشمن

 تعداد واحدهای
 مسکونی، تجاری و
عمومی آسيب ديده

 تعداد
شهدا

۱۴۱۱۲۳ ۳۳۹۲۵۸۶۲۵

شکل ۶ــ١١ــ بمباران مناطق مسکونی شهرهای استان



پيشينه و مفاخر استان

٨٥

                
                  

فعاليت 

ب) پشتيبانی
مردمی بودن از ويژگی  های دفاع مقدس مردم ايران در برابر دشمن بود. اعزام نيروهای رزمنده، ميلياردها ريال کمک نقدی و 
صدها کاروان کمک  های غير نقدی به جبهه  ها از نمونه  های بارز مردمی بودن دفاع مردم ايران در برابر دشمن بود و لرستان در اين زمينه 

يکی از استان  های پيشتاز کشور به شمار می آيد. در زير به بخشی از اين پشتيبانی  ها اشاره می شود:
 ــ احداث ايستگاه  های صلواتی در سراسر استان و در مناطق جنگی برای امداد رسانی و خدمت به رزمندگان اسالم.

 ــ راه پيمايی و اعالم حمايت از رزمندگان.
 ــ تکريم خانواده  های معظم شهدا و ايثارگران.

 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 يکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس مصاحبه کنيد و گزارش خاطرات وی را در کالس ارائه دهيد.

شکل ٨ ــ١١
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فعاليت 

بيشتر بدانيم  
زنان و جنگ

تربيت  داشتند.  نقش  اسالمی  کيان  از  دفاع  در  مردان  دوشادوش  نيز  زنان  مقدس،  دفاع  سال  هشت  طول  در 
مجروحان،  پرستاری از  تأمين وسايل مورد نياز جبهه  ها،  آفريدند،  افتخار  فرزندانی با ايمان و شجاع که در جبهه  ها 
جانبازان و … از جمله خدمات زنان ايرانی در جريان جنگ تحميلی بود. در طی جنگ ۴۵۵ نفر از زنان لرستانی دراثر 

حمالت دشمن به مناطق مسکونی و غيرنظامی به شهادت رسيدند و ۴۰۵ نفر نيز به افتخار جانبازی نايل شدند.

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

   شکل ۱۰ــ١١ــ سرداران شهيد استان

شهيد سيدعلی گودرزی          شهيد سيدحسن گودرزی        شهيد سيدعباس گودرزیاسوه های ايثار پدر و مادر برادران شهيد گودرزی

فهرستی از شهدای 
دوران  و  اسالمی  انقالب 
شهرستان  مقدس  دفاع 
تهيه  خود  سکونت  محل 

شهيد هوشنگ رستمی               شهيد شاهمراد نقدی                شهيد محمد بروجردی           شهيد همت الله سعيدیکنيد.

شهيد محمدحسن زينی وند              شهيد جالل سرباز                   شهيد نريمان حيدری                  شهيد رحيم دلفان              شهيد مصطفی ميرشاکی



پيشينه و مفاخر استان

٨٧

مشاهير و فرهيختگان لرستان در دورۀ معاصر
لرستان از نظر دينی، فرهنگی و علمی دارای گذشته  ای پرافتخار است و نام  آوران و دانشمندان زيادی در اين استان پرورش 

يافته  اند. در اين جا برخی از اين نام  آوران و شخصيت  های مذهبی، انقالبی، علمی و فرهنگی به صورت گذرا معرفی می شوند.
الف) علما و روحانيون

ــ آيت  اللّٰه بروجردی (۱۳۴۰ ــ ۱۲۵۴هـ .ش) يکی از بزرگ ترين مراجع تقليد تشيع در عصر حاضر و مؤلف ده  ها جلد کتاب.
ــ ميرزا ابوالقاسم جاپلقی مشهور به ميرزای قمی (۱۱۹۵ ــ ۱۱۲۲هـ.ش) از برجسته  ترين مراجع و علمای مجاهد ايران در قرن 

دوازدهم هجری و اوايل دورٔه قاجار و صاحب ده  ها جلد کتاب.
ــ شيخ عبدالرحمان لرستانی(۱۳۱۵ ــ ۱۲۵۲ هـ   .ش) از روحانيان شاخص لرستان و نمايندٔه مجلس شورای ملی از ۱۳۰۲ تا 

۱۳۰۹ هـ.ش.
ــ آيت  اللّٰه روح  اللّٰه کمالوند (۱۳۴۳ ــ ۱۲۸۱ هـ .ش) از چهره  های نام  آور و از دانشمندان يک صد سال اخير روحانيت. تأسيس 

حوزٔه علمئه خرم آباد(کماليه) از اقدامات وی بود.
ــ آيت  اللّٰه مهدی قاضی (۱۳۸۸ ــ ۱۳۰۶هـ .ش) از روحانيان برجستٔه کشور و مؤسس دانشگاه قم.

ــ شهيد سيد فخرالدين رحيمی (۱۳۶۰ ــ ۱۳۲۳ هـ .ش)
ــ شهيد سيد نورالدين رحيمی (۱۳۶۴ ــ ۱۳۱۴ هـ .ش)

ــ شهيد آيت  اللّٰه محمدحسين صادقی (۱۳۶۰ ــ ۱۳۰۲ هـ .ش)

ب) نويسندگان و دانشمندان
ـ ۱۳۰۱هـ .ش) نويسنده و مورخ بزرگ کشور و دارای چندين جلد کتاب دربارٔه ايران.  ــ دکتر عبدالحسين زرين  کوب (۱۳۷۸ـ 

از آثار وی می توان به تاريخ مردم ايران قبل از اسالم و بامداد اسالم اشاره کرد. 
ترجمٔه  و  اسالم  تحليلی  تاريخ  مانند  کتاب،  جلد  چندين  مترجم  و  مؤلف  ۱۲۹۷هـ .ش)  ــ   ۱۳۸۶) شهيدی  سيدجعفر  دکتر  ــ 

نهج  البالغه.

شکل ١١ــ١١
ه بروجردی    آيت    الّلٰٰه مهدی قاضی                                  شهيدان فخرالدين و نورالدين رحيمی                                آيت  الّلٰ



٨٨

ــ محمدرضا رحمانی مشهور به مهرداد اوستا (۱۳۷۰ ــ ۱۳۰۸هـ .ش) شاعر و نويسندٔه معاصر.
ــ عبدالمحمد آيتی از نويسندگان، مترجمان و محققان برجستٔه کشور در حوزٔه تاريخ، فرهنگ و ادب.

ــ محمدحسين آريا لرستانی(۱۳۹۰ ــ ۱۳۱۵هـ .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 (۱۳۷۳ ــ ۱۳۱۴هـ .ش) دارای چندين جلد تأليف و ترجمه.

ــ حميد ايزدپناه که در زمينٔه تاريخ لرستان و  شناسايی آثار تاريخی آن تالش زيادی داشته و چندين کتاب نوشته است.
ــ علي رضا فرزين چندين کتاب همراه با تصاويری زيبا از آثار تاريخی و طبيعی لرستان پديد آورده و سهم زيادی در شناساندن 

لرستان به جهانيان داشته است.
ــ سيدفريد قاسمی دارای ده  ها جلد کتاب در حوزٔه تاريخ مطبوعات ايران و لرستان  شناسی.

در کنار اين بزرگان، کسانی مانند ايرج کاظمی و سيدرضا رادفر نيز کوشش زيادی در زمينٔه شناخت تاريخ لرستان داشته  اند.

                  دکتر سيدجعفر شهيدی          دکتر سکندر امان اللهی بهاروند                       مهرداد اوستا               دکتر عبدالحسين زرين کوب

شکل ١٢ــ١١



فصل پنجمفصل پنجم
توانمندي هاي استان لرستانتوانمندي هاي استان لرستان



٩٠

 برای مطالعه 

اهميت گردشگری
اقتصادی ،  آثار  می تواند  صنعت  اين  توسعٔه  بلکه  است  انسان  روانی  و  روحی  نيازهای  از  يکی  تأمين کنندٔه  تنها  نه  گردشگری 

اجتماعی و فرهنگی پر باری برای يک منطقه به ارمغان آورد. 
استان لرستان به دليل دارا بودن چشم اندازهای زيبای طبيعی، جاذبه  های تاريخی، فرهنگی و نقش ارتباطی، زمينه مناسبی برای 

توسعٔه اين صنعت، دارد. 

جاذبه های گردشگری استان  درس دوازدهم

چند نکته پيرامون اهميت گردشگری 
ــ اگر نفت يک منبع زيرزمينی است، آثار و جاذبه  های گردشگری نيز از منابع روزمينی 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 هويت ملی و دينی دارد.

ــ شناسايی جاذبه  های يک منطقه می تواند آن ها را از خطر نابودی نجات دهد.
پس انتظار می رود شما دانش  آموز عزيز در شناسايی آثار محل سکونت خود کوشا باشيد و اطالعات کاملی از 

جاذبه  های محل سکونت خود به دست   آوريد و به عنوان يک شهروند در حفظ و حراست از آن ها کوشا باشيد.

شکل ١ــ١٢ــ درياچه گهر در فصل زمستان



توانمندی های استان

٩١

جاذبه  های طبيعی
سيمای طبيعی لرستان، از کوه  های سربه فلک کشيدٔه اشتران کوه و گرين و سفيد کوه گرفته تا دشت  ها و دره  های سرسبز و پر آب، 
آبشارها و رودهای زيبا، همه و همه دارای چشم  اندازهای زيبايی هستند که هر بيننده  ای را به شگفتی و تحسين وامی دارد. در مجموع 

توانا يی  های طبيعی گردشگری استان لرستان در بخش های زير قابل مطالعه است.
الف) گردشگری درمانی : در اين نوع گردشگری گياهان دارويی و چشمه  ها ی آب معدنی اهميت فراوانی دارند. استان لرستان 

با داشتن گياهان دارويی متنوع و چشمه  های آب معدنی،  زمينٔه مناسبی برای توسعٔه توريسم درمانی دارد. 
ب) گردشگری ورزشی : استان لرستان با دارا بودن پهنه  های وسيع کوهستانی، رود خانه  ها و دريا چه  ها توانايی فراوانی در 

جذب افراد عالقه   مند به ورزش ، کوهنوردی، ماهيگيری، شنا، قا يقرانی و... دارد. 

شکل ٢ــ١٢ــ گردشگری در لرستان

شکل ٣ــ١٢ــ نمايی از يکی از کوه های استان

زمين  شناسی(ژئو توريسم):  توريسم  ج) 
ايـن نـوع گردشـگری بـا هـدف مـطالعٔه پـديـده  هـای 
استان  می شود .  انـجام  جـغرافيـايی  و  زمين  شناسـی 
لرستان با وجود پديده  های متنوع و زيبای زمين شناسی 
محيط  فرسايشی  اشکال  و  آبشارها،  غارها،  مانند: 
آورده  پديد  گردشگران  از  گروه  اين  برای  را  مناسبی 

است. 



٩٢

 برای مطالعه 

د) اکوتوريسم: با توجه به چشم  اندازهای زيبای استان مانند: کوه  های سربه فلک کشيده ، پوشش گياهی متنوع، سراب  ها، 
دشت  های وسيع، 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 توانايی های طبيعی جذب گردشگری در استان لرستان 

مناطق جذب در استان لرستانزمينه  های جذب گردشگریجاذبه  های  طبيعی

گردشگری درمانی
گل گاوزبان ،خاکشير، گل ختمی ، آويشن، کاسنی، گل محمدی بيد مشک ، شيرين بيان وگياهان دارويی

گوگردی  چشمه  های   (اليگودرز) ،  گراب  ايلرد  (کوهدشت)،  گراب  آبگرم  چشمه  های 
روستاهای  چم سنگر، کشور و کاکا شرف بخش پاپی

از طريق سازماندهی و مشارکت افراد تقريباً در تمام استان صورت می گيرد
۴متر  از باالتر  قله  يک  که  دارد  وجود  استان  در  ۲متر  باالی ۲قلٔه  تقريباَ
است  جاری  استان  در  رودخانه   ۲۳ می باشد ۳۵متر  باالی  قله  و۶   ( (اشترانکوه 

حدود ۶درياچه و ۱۵ تاالب در استان لرستان وجود دارد 

چشمه  های  آب  معدنی 

گردشگری 
ورزشی

کوهنوردی
ماهيگيری ــ شنا ــ قايقرانی ــ 

اسکی

 
ژئوتوريسم     

غارها
 آبشارها

ـ عالوه بر غارها ی متعدد در لرستان ۱۳ غار با سابقٔه تاريخی، ۷ آبشار در اليگودرز، ۴  ۱ـ 
آبشار در خرم آباد، ۱۳ آبشار در دورود و ۱ آبشار در افرينه پلد ختر وجود دارد

زمين لغزش ها
و  چين  خوردگی   فرايندهای  

دگرگونی
درياچه های قديمی

بزر گترين زمين  لغزش جهان در دامنٔه شمالی کبيرکوه در جنوب پلدختر رخ داده است 
جاده  در  و  است  چين  خوردگی  متنوع  بسيار  اشکال  دارای  پلدختر  ــ  خرم آباد  جاده 
رود خانه  ای  اشکال  انواع  می شود  ديده  دگرگونی  اشکال  زيباترين  اصفهان   ــ  دورود 
آثار  استان  دشت  های  از  برخی  در  دارد   وجود  استان  در  آهکی  يا  کارستی  اشکال  و 

درياچه  های کواترنر ديده می شود

اکوتوريسم

درياچه  های گهر، کيو خرم آباد، تپه  چغا، بوستان فدک و بيشه  داالن شهرستان بروجرد درياچه  ها و تاالب  ها
کوه  ها،تاالب  ها، سراب  ها

 دشت  ها
۲ متر، ۱۵تاالب که ۱۲ تاالب در پلدختر  و مابقی در بروجرد و اليگودرز  ۲ قله باالتر از 

می باشند  سراب  های خرم آباد، بروجرد، دلفان و سلسله ، کوهدشت، ازنا و دورود
۲۲ دشت در محدودٔه استان وجود دارد دشت بلوران يکی از دشت  های زيبا وتفريحی 
دشت های الشتر، نورآباد، ازنا و سيالخور از مهم ترين دشت  ها به شمار  در استان  است

می روند
۱۳پارک جنگلی پارک  های جنگلی

٣ــ زيستگاه  های حيات وحش ممنوع  شکار  صيد  مناطق  ٢ــ  اشتران کوه سفيد کوه،  حفاظت  تحت  مناطق  ١ــ 
ماهيان کور در روستای لون د ر بخش پاپی  ٤ــ مناطق کوهستانی مخمل کوه، سفيد کوه، 

اشتران کوه، گرين و



توانمندی های استان

٩٣

 برای مطالعه 

فعاليت 
با عالمت ضربدر توانايی هر پديده را در نوع جذب گردشگر نشان دهيد.

جدول ٥ ــ١٢

چشمه  های پديده  های طبيعی
آب معدنی

قله  ها  و زيستگاه  های 
شنا و ماهيگيریحيات وحش

اشکال
فرسايش

دشت  ها 
وپارک  های جنگلی نوع گردشگری

گردشگری  درمانی
گردشگری ورزشی

ژئوتوريسم
 اکوتوريسم 

جاذبه  های مذهبی، تاريخی 
لرستان به عنوان يکی از قديمی ترين سکونتگاه  های انسان در جهان شناخته شده است. سابقٔه تاريخی و آثار بر جای مانده در اين 

سرزمين ، می تواند انگيزه خوبی برای توسعٔه صنعت گردشگری در اين استان باشد. برخی از اين جاذبه  ها عبارتند از:

 

قلعه فلک  االفالک 
 آيا تاکنون از اين قلعه بازديد کرده   ايد؟ اين قلعه که از زمان قاجار به اين نام خوانده شده بر فراز تپه  ای در بلندترين 
نقطه شهر خرم آباد واقع شده است. نام قديم آن «دژ شاپور خواست» بوده و قدمت آن به دورٔه ساسانی می رسد. آب 

شکل ٦ــ١٢ــ قلعه فلک االفالک

٩٣



٩٤

مورد نياز قلعه از چاهی به ژرفای ۴۰ متر که در ميان قلعه وجود دارد تأمين می شود. اين قلعه ، بر شهر خرم آباد کامالً 
بزرگ، دو حياط و تعدادی  مشرف است و وسعت آن ۵۳۰۰ متر مربع است. فضای داخلی آن به چهار تاالر نسبتاً 
اتاق تقسيم شده است. کاربری آن در دوره  های گذشته متفاوت بوده و در حال حاضر به عنوان موزٔه باستان  شناسی و 

مردم  شناسی پذيرای گردشگران است.

لرستان سرزمين پل  های تاريخی
پل کشکان: اين پل با بيش از ۳۳۰ متر طول و ۳۰ متر ارتفاع يکی از بزرگترين پل  های تاريخی ايران محسوب  
می شود اين پل در زمان هخامنشيان بر روی رودخانٔه کشکان ساخته شده و  در ساخت آن از ساروج، سنگ و آجرهای 

مربع شکل استفاده شده است.
پل دختر: اين پل در مسير راه ارتباطی دو پايتخت شوش و هگمتانه ساخته شده، دارای طولی بيش از ۳۵۰ 

متر است . 
پل شاپوری: اين پل مربوط به دورٔه ساسانی و از بزرگترين پل  های 
تمام سنگی اين دوره با بيش از ۳۵۰ متر طول است. دارای ۲۸ طاق يا دهانه 
بوده است اما امروزه ۶ طاق آن بر جای مانده است. اين پل قسمت  های غربی 

لرستان را به خرم آباد و از آن جا به خوزستان متصل می کرده است.
پايتخت  دو  ارتباط  هدف  با  هخامنشيان  زمان  در  پل  اين  کلهر:  پل 
شوش و هگمتانه ايجاد شده است. طول آن بيش از ۱۵۰ متر و ارتفاع آن 

به ۳۰ متر می رسد.
پل گاوميشان: اين پل در زمان ساسانيان بر روی رودخانٔه سيمره 
احداث شده و در بنای آن سنگ، ساروج و آجر به کار رفته است. طول آن 
به بيش از۱۶۰ متر و طول بزرگترين دهانٔه طاق اين بنا حدود ۳۳ متر است، 

شکل ٧ــ١٢ــ مهم ترين پل های تاريخی استان

٩٤



توانمندی های استان

٩٥

که يکی از بزرگترين طاق  های جهان به شمار می رود. 
مسجد  جامع  بروجرد: اين مسجد زيبا و بی  نظير چون نگينی در مرکز شهر با صفای بروجرد واقع شده است. زمان 
ساخت آن مربوط به عهد سلجوقی و يکی از کهن  ترين مساجد غرب کشور است. بر اساس کتيبه  های موجود در زمان شاهان 
صفوی اين مسجد دارای تزئينات آجری و کاشي کاری بوده است. گرچه مسجد  جامع  بروجرد دراثر حوادث گوناگون 

طبيعی آسيب ديده، اما هنوز شکوه خود را به عنوان يکی از نمونه  های فرهنگ و تمدن لرستان حفظ کرده است. 

شکل ٨ ــ١٢ــ مسجد جامع بروجرد

مسجد امام (سلطانی سابق): اين بنا يکی از ارزشمند ترين و ممتازترين بناهای دورٔه اسالمی در لرستان است. 
مسجد امام بروجرد دارای سه درگاه بسيار زيبا ست ، که با کاشی  خشت هفت رنگ به سبک دورٔه قاجاری تزيين شده 
است. طرح و نقشٔه اين بنا از مسجد امام تهران الگو برداری شده است . اين بنا مربوط به دورٔه قاجاريه (فتحعلی شاه 

قاجار) است.

شکل ٩ــ١٢ــ مسجد امام 
بروجرد



٩٦

 برای مطالعه 
جدول ١٠ــ١٢ــ جاذبه  های گردشگری مذهبی، تاريخی وفرهنگی استان به تفکيک شهرستان

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

تاريخی  خرم آباد

مقبرٔه زيدبن  علی، شجاع  الدين  خورشيد، شاهزاده  احمد، مسجدجامع مذهبی

شاهزاده ابوالحسن، خانٔه افتخاراالسالم، خانه مغيث االسالم، خانهٔ  آيت  اللّٰه بروجرد ی 
پل قلعه  حاتم، خانٔه طباطبايی 

تاريخی بروجرد

امام زاده جعفر، مسجدجامع، مسجدامام  مذهبی

امام زاده پيروالی مذهبی دورود

امام زاده قاسم  مذهبی ازنا

امام زاده پيرامام، (اثر تاريخی، شيرسنگی)  مذهبی اليگودرز

درٔه تخت شاه، پل کاکارضا، قلعه  مظفری ( خط وشا) تاريخی الشتر

تپٔه باستانی  سيکوند، تپهٔ  باستانی باباجان   تاريخی  نورآباد

امام زاده ابراهيم (بابای بزرگ) مذهبی

قلعٔه کوگان، سيله، معبدسرخ دم لکی، نگاره  های ميرمالس و هوميان ــ پل سياپله  تاريخی  کوهدشت

امام زاده شاه محمد مذهبی

کاروانسرای چمشک ــ غارکلماکره ــ غارکوگان  ــ  پل پلدختر ــ پل گاوميشا ن ــ پل کلهرت  تاريخی  پلدختر

امام زاده خوارزم بابا زيد مذهبی

پل کشکان ــ پيرشمس الدين تاريخی دوره



توانمندی های استان

٩٧

فعاليت 

فعاليت 
جدول ١١ــ١٢ را برای شهرستان محل زندگی خود، تکميل کنيد.

جدول ١١ــ١٢

جاذبه های طبيعیشهرستان
جاذبه های انسانی

تاريخی و فرهنگیمذهبی

۱ ــ 
۲ ــ 

۱ ــ 
۲ ــ 

۱ ــ 
۲ ــ 

موانع وتنگناهای گردشگری دراستان لرستان
همان گونه که آموختيم، استان لرستان دارای نقاط ديدنی طبيعی، تاريخی وفرهنگی بسياری است. اما تعداد گردشگرانی که در 
طول سال از اين نقاط ديدن می کنند ، اندک است. علت آن، موانع و تنگناهايی است که در بخش گردشگری استان به چشم می خورد. 

از مهم ترين اين موانع می توان به موارد زير اشاره کرد:
۱ ــ نبود سرمايه  گذاری بخش خصوصی برای ايجاد زيرساخت  های الزم به منظور جذب گردشگران

جاذبه  های  معرفی  برای  گردشگری  سايت  های  کمبود  مانند  گردشگری  بخش  در  مناسب  رسانی  اطالع  و  تبليغات  عدم  ــ   ۲
گردشگری لرستان

۳ ــ کمبود نيروی انسانی کارآزموده و متخصص امور جهانگردی در دفاتر آژانس های گردشگری.

آثار توسعٔه صنعت گردشگری در استان لرستان را در هر يک از موارد زير بررسی کنيد.
افزايش اشتغال:
افزايش درآمد:
تبادل فرهنگی:



٩٨

فعاليت 
به کمک دبير خود مکان هر يک از جاذبه  های گردشگری زير را نام ببريد و مکان آن ها را روی نقشه مشخص کنيد.

   شکل ١٢ــ١٢ــ برخی از جاذبه های گردشگری استان



توانمندی های استان

٩٩

شکل ١٣ــ١٢ــ چشم اندازهايی از طبيعت استان 

 نکات مهم درس را خالصه کنيد:
۱ ــ جاذبه  های گردشگری در استان به دو بخش طبيعی و انسانی تقسيم می شوند.

۲ ــ 
۳ ــ 
۴ ــ 



١٠٠

هر محدوده ٔ  جغرافيايی از توان  های محيطی خاصی برخوردار است. آب مهم ترين توان محيطی، مشخصٔه  خاص زمين و الفبای 
آبادانی است.

آيا می دانيد ۱۱/۸درصد از آب های سطحی ايران در لرستان وجود دارد و می تواند بزرگترين سرمائه استان باشد؟    

توانمندی  های بخش کشاورزی
و  زراعی  محصوالت  انواع  کشت  هوايی،  آب  و  شرايط  تنوع 
در  و....را  زنبور داری  و  آبزيان،  پرورش  طيور،  و  دام  پرورش  با غی، 
فراهم  بخش،  اين  توسعٔه  برای  مساعدی  شرايط  و  ساخته  ميسر  استان 

کرده است.
به  استان  سطح  از  درصد   ۲۴/۶ حدود  زراعت  و  باغداری: 
کل  از  درصد   ۵/۵ مقدار  اين  که  دارد  اختصاص  کشاورزی  اراضی 

اراضی زراعی کشور را شامل می شود. 
مهم ترين محصوالت کشاورزی استان غالت و حبوبات  اند. غالت 
شامل: گندم، جو و برنج است. استان در زمينٔه توليد حبوبات (عدس، 
مانند  استان  از  مناطقی  در  دارد.  را  اول  رتبٔه  درکشور  لوبيا)،  و  نخود 
شهرستان دورهٔ  چگنی، کوهدشت و بخش چغلوندی شرايط محيطی برای 

کشت زعفران مناسب است.
انجير،  انار،  است.  باغداری  کشاورزی،  فعاليت  های  ديگر  از 
می باشند.  استان  باغی  مهم  توليدات  از  زردآلو  و  گردو  سيب،  انگور،  
در سال  های اخير به دليل شرايط مساعد  جغرافيايی، حمايت  های  بخش 
 دولتی و مشارکت بخش  خصوصی، ايجاد و توسعٔه باغ  های گردو، زيتون 
گرفته  قرار  توجه  مورد  مستعد  مناطق  در  طرح  طوبی  قالب  در  انجير  و 

است. که در همين جهت ۲۰ درصد مساحت باغ  های انجير سياه کشور در منطقٔه پلدختر واقع شده است. و با ۳۶ درصد توليد انجير 
سياه رتبٔه اول کشور را داراست. از طرفی شرايط مساعد محيطی ، اشتغال، سودآوری و همچنين دسترسی سريع به بازار سبب احداث 

شهرک  های پرورش  گل و توليدات گلخانه ای درحاشيه شهر های بزرگ استان شده است.

توانمندی های اقتصادی استان  درس سيزدهم

شکل ١ــ١٣ــ باغداری در استان



توانمندی های استان

١٠١

 برای مطالعه 
جدول ٢ــ٣ــ سطح زير کشت محصوالت زراعی استان در سال ۸۹ ــ ۱۳۸۸ به هکتار

جمع زراعت زراعت   ديمزراعت  آبیمحصوالت
ديم وآبی

جمع توليد به 
 تن

۹۳۳۱۸۳۷۶۷۹۲۴۷غالت ۱۱۶۷۲۲۱۲
۱۲۵۸۸۱۲۵۸۸۴سبزيجات ۹۲۳

۱۳۶۳۹۱۳۶۳۹۳۹۴محصوالت جاليزی ۱۲
۴۶۷۹۴۶۷۹۱۱محصوالت صنعتی ۷۱۱

۲حبوبات ۲۱۵۱ ۹ ۱۹۱۲۹۲۳۴۱ ۴۳۹۶
۱۵نباتات علوفه ای ۵۸۱۴۵۹۱۶۵۱۷۱۸۴۸

۱۵۹۴۹۷۴۸۷۲۷۶۴۶۷۶۷۲۱۳۲۶۱۱جمع کل

شهرستانرديف
سطح زيرکشت باغات با احتساب 

درختان پراکنده به هکتار
ميزان 
توليد بر
حسب تن

عملکرد
(کيلوگرم در 

هکتار) جمعبارورغيربارور
۱۷۸۴/۵۱۷۵۱/۳۳۳۶۲۵/۸۳۲۵۳۴۳۱۴۴۷۳کوهدشت١
۱۴۴۵/۵۱۶۶۷۳۱۱۲/۵۱۴۲۹۴/۲۸۵۷۵پلدختر٢
۵۵۹۳۷۹۹۳۸۲۹۷۴۷۸۴۷چگنی٣
۳۷۸۹/۵۵۵۴۲/۵۹۳۳۲۳۹۳۴۴۷خرم آباد٤ ۹۹
۲۴۱۷۳۲۷۹/۵۵۶۹۶/۱۷۲دورود٥ ۸/۵۶۱ ۲
۲۱۱۸۲۲۸۳/۳۴۴سلسله٦ ۱/۳۱۲۸۴۴۵۶۲۵
۴۸۳۳/۵۹۲۱۸/۲۲۱۴بروجرد٧ ۵۱۵۱۸ ۹۵۶۲
۵۴۹۲۸۱۴۶۸۴۶۷۴۵ازنا٨ ۳۶
۳۶۲۷۱۵۵۳۵۱۸۲۷۱۲۱۷۴۶اليگودرز٩
۲۸۴۳۳۴۹۴/۵۶۳۳۸/۳۵۹۹۶/۲۱۷۱۶دلفان١

۲۴جمع استان ۴۷۳ ۹۶۵۴۱۴۳۱۸۵۹۸۱



١٠٢

مهم  قطب  های  از  يکی  به  را  لرستان  ومرتع،  جنگل  هکتار  ميليون   ۲ از  بيش  وجود  و  دامپروری  تاريخی  سابقٔه  دامپروری: 
در  دامی  واحد  تراکم۲۳۷  با  وسنگين،  سبک  دام  انواع  واحد  ميليون   ۶ از  بيش  با  ما  استان  است.  کرده  تبديل  کشور  دامپروری 
کيلومتر مربع (ميانگين کشوری۸۴)، از لحاظ تراکم دامی در کشور رتبٔه اول را دارد. دامپروری در استان به دو شيؤه سنتی وصنعتی 
رايج است. در استان ۱۰۸۳ واحد دامداری صنعتی فعاليت دارند. لرستان يکی از مهم ترين توليد کنندگان گوشت قرمز، شيرخام و 
فراورده  های فرعی مانند چرم وپوست، روده، پشم و...است.در لرستان ۴۲۵ واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی برای تأمين گوشت 

سفيد استان فعاليت دارند. 

جدول ٣ــ١٣

نام واحد 
دامپروری

گاو شيری
پرواربندی 
گوساله

پرواربندی 
بره

مرغ گوشتی
مرغ 

تخمگذار
شترمرغ

بوقلمون و 
بلدرچين

۲۱۱۱۸۲۵۴۲۵۱۱۵۳تعداد واحد

شيالت: وجود۳۹۰ مزرعٔه پرورش ماهيان سرد آبی و گرم  آبی در استان، وتوليد حدود ۱۵هزار تن ماهی در سال، لرستان را در 
جايگاه اول توليد ماهی قزل آالی رنگين کمان در بين استان  های غير ساحلی قرار داده است. 

زنبورداری: کوهستان  های مرتفع و پوشيده از گياهان دارويی و معطر مکان مناسبی برای زنبور داری است. توليد ساالنٔه عسل 
در استان ۷۳۱ تن است . عسل توليدی استان از کيفيت بااليی برخوردار است. 

شکل ٤ــ١٣
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١٠٣

صنعت ومعدن
 سهم استان از صنعت کشور بسيار ناچيز (۱/۸۴درصد) است. طبق آمار سال۱۳۹۰ ، در استان ۱۵۱۱ واحد صنعتی دارای 
پروانٔه بهره  برداری با اشتغال اسمی ۲۷۲۷۸ نفروجود دارد.در بين اين تعداد واحد صنعتی ، صنايع کانی  های غير فلزی با ۴۹/۱ درصد 
و سرمايه  گذاری۲۲۱۶ ميليارد ريالی و اشتغال مستقيم ۱۱۹۰۴نفر در جايگاه اول و صنايع غذايی با ۱۲/۳ درصد در رتبٔه دوم قرار 
دارد. واحد های صنعتی استان در هفت شهرک صنعتی و چهار ناحئه صنعتی فعاليت می کنند. عالوه بر شهرک  های صنعتی فعال شش 

شهرک صنعتی جديد در استان در حال ساخت است. 
صنعت در استان به دو صورت صنايع  ماشينی و صنايع  دستی رواج دارد. 

صنايع  ماشينی: صنايع ماشينی استان علی  رغم قابليت  های موجود از وضعيت مطلوبی برخوردار نيست. آيا  می توانيد داليلی 
برای آن بيابيد؟

ورشوسازی است. واحدهای فعال در اين  ديرينه دارد، صنعت  صنايع دستی: از جمله صنايع دستی که در لرستان قدمت 
بخش بيش تر درشهرستان بروجرد قرار دارند. همچنين، به دليل توليد پشم، کرک و مو، در استان بافت انواع زيراندازها مانند: فرش، 

گليم و نمد و… انواع بافته  های داری مانند: جاجيم بافی، سياه چادردوزی، ريسمان  های پشمی رايج است.

ظرفيت  ها، قابليت  ها وتوانمندی  های مهم استان برای توسعۀ صنعتی
اين ظرفيت  ها عبارت اند از:

ــ کشف واستخراج معادن کانی های غير فلزی کم  نظير. ــ منابع آب فراوان .     
ــ توليدات کشاورزی ودامی فراوان. ــ کشف وشناسايی ذخاير نفت در جنوب وغرب استان. 

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

شکل ٥ ــ١٣



١٠٤

 برای مطالعه 
شير  صنايع  از:  عبارت اند  استان  مهم  صنايع  از  برخی 
ايران سهامی عام، دارو سازی اکسير، داروسازی باير افالک، 
زاگرس،  خودروسازی  دورود،  وفاسيت  سيمان  کارخانٔه 
اليگودرز،  ميکرونيزه در  لرستان با توليد پودر  شيميايی معدنی 
فروآلياژ ايران، پتروشيمی لرستان، فوالد ازنا، نساجی بروجرد، 
صنايع غذايی گهر، آب معدنی بيشه، تعاونی توليد الکل اتيليک، 
صنعتی  آهک  سامان،  کاشی  جم،  کاشی  پلی  استر  لرستان، 
يخچال سازی،  لبن،   پارسيلون،  پارت  لرستان،  هيدراته  و 

ماشين سازی.

معدن 
 منابع معدنی استان در سه بخش زير به طور خالصه مورد بررسی قرار می گيرد.

معادن کانی  های غير فلزی: لرستان بيشترين ذخائر سنگ  های تزئينی ايران را دارد. بيش از۲۲ درصد از 
سنگ  های تزئينی ايران و۳درصد سنگ های تزئينی جهان در لرستان قرار دارد. سنگ  های تزئينی چينی، مرمريت و 

الشٔه موزائيکی استان از کيفيت جهانی برخوردار است.
معادن کانی  های فلزی: در لرستان معادن کانی  های فلزی قابل مالحظه  ای تا به حال شناسايی نشده است. از 
جمله معادن کانی  های فلزی شناسايی شده در استان می توان به معادن سرب، روی وگالن در اليگودرز، مس در ازنا و 

سنگ آهن در نورآباد، اشاره کرد.

شکل ٦ــ١٣ــ صنايع استان



توانمندی های استان

١٠٥

 برای مطالعه 

 برای مطالعه 

معادن نفت وگاز: کشف نفت در شهرستان پلدختر و انجام مطالعات لرزه  نگاری درشهرستان کوهدشت و احتمال وجود ذخائر 
عظيم نفت و گاز در منطقه، تحول چشمگيری برای استان درپی خواهد داشت. در حال حاضر روزانه از ۴ حلقه چاه اکتشافی استان، 

۱۲هزار بشکه نفت استخراج می شود.

تالک از ديگر منابع غنی و فراوان دراستان است. ۹۸٪ تالک ايران با درجه خلوص باال در لرستان قرار دارد. 
و  آرايشی  پالستيک،  الستيک   و  صنايع  رنگ  سازی،  کاغذ سازی،  دارو سازی،  صنايع  در  محدود  صورت  به  تالک 
بهداشتی، حشره  کش  ها، کشاورزی  و نساجی مورد استفاده قرار می گيرد، سيليس در کارخانهٔ  سيمان، کارخانهٔ  شيشه 
و بلور و کارخانٔه فروسيليس ازنا کاربرد دارد. گل  اخرا (خاک قرمز رنگ) در توليد رنگ، تهئه ضدزنگ و لوازم 
آرايشی و مکمل بعضی از محصوالت معدنی ديگر چون: سنگ  گچ، سنگ آهک صنعتی، سنگ  آهک کريستال ابری، 

سنگ نمک، گرانيت، فلدسپات، گرافيت و شن و ماسه به کار می رود.

بخش خدمات (بازرگانی و حمل و نقل) 
کشاورزی،  توليدات  زمينٔه  در  استان  توانمندی  های  بازرگانی: 
در  شدن  واقع  تزئينی)،  سنگ  های  (انواع  غير فلزی  کانی  های  دامپروری، 
مسير ترانزيت شمال ــ جنوب، دسترسی به نواحی صنعتی و جمعيتی کشور و 
دسترسی آسان به سواحل جنوبی کشور، زيرساخت  ها و شرايط مناسبی برای 

شکل ٧ــ١٣تجارت فراهم کرده است.

مهم ترين صادرت استان به بازارهای داخلی و خارجی شامل حبوبات، انار، انجير، سيب، گردو، گوسفند زنده 
پودر  ميکروسيليکا،  و  فروسيليسيم،  سيمان،  انسانی)،  و  (دامی  دارويی  توليدات   گوشت  قرمز،  ساالمبورگوسفندی، 

ميکرونيزه، گچ ساختمانی، سنگ های تزئينی و ساختمانی و آب معدنی می شود.
واردات استان در مجموع بيشترشامل: ماشين  آالت صنعتی و دستگاه های الزم برای واحدهای صنعتی موجود 
در استان می باشد. مانند: ماشين  آالت و دستگاه های پردازش سنگ، اکسيدآهن، ماشين  آالت بازيافت پالستيک و 

ماشين  آالت خط توليد.  



١٠٦

فعاليت 

 حمل و نقل: عبور خط راه آهن سراسری از استان  و آغاز عمليات اتصال مرکز استان به آن، واقع شدن در مسير ترانزيت شمال  
جنوب، همجواری با استان های صنعتی کشور، وجود فرود گاه خرم آباد و طرح احداث فرودگاه بروجرد در آينده از جمله مزيت  های 

نسبی شبکٔه ارتباطی استان است.

برخی از قابليت  ها و ظرفيت های استان برای سرمايه  گذاری و توسعه عبارت اند از:
۱ ــ توليد برق ــ آبی و احداث سدهای مخزنی برای افزايش سطح زير کشت آبی.

۲ ــ وجود جاذبه  های گردشگری تاريخی ــ فرهنگی و طبيعی.
۳ ــ ايجاد صنايع تبديلی و بسته  بندی توليدات زراعی و باغی.

۴ ــ احداث صنايع توليد خوراک دام، آبزيان و دان طيور.
آيا شما می توانيد موارد ديگری از قابليت های استان را بيان کنيد؟ 

شکل ٨ ــ١٣ــ نقشه راه های استان

مرکز استان     
مرکز شهرستان    

مرکز بخش و نقطه شهری      
مرکز دهستان و آبادی      

فرودگاه (بين المللی ــ داخلی)      
پمپ بنزين      

بزرگراه ــ آزادراه       
راه اصلی     

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

راه آهن يک خطه

راهنما


