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Abstract 

According to the specific geographical climate and agricultural life, and the central 

shepherd that was institutionalized and common in Iran and Lorestan, land, owner and 

servant, determined the political and economic relations of each region. The land reform 

that was issued by the Shah in 1341 to get out of many internal and external social 

tensions was designed and implemented to grow and develop and improve the indicators. 

The heterogeneous socio-economic and political structure due to the regional power of 

landowners and subjects caused what was interpreted as the law and the manner of 

implementation and division of property between owner and subject from Tehran to 

Romeshgan. Different interpretations based on the material and spiritual interests of both 

parties Took, the lack of awareness of the executive agents and the peasants against the 

power of the owners caused a lot of tensions in the Romeshgan area. Now we are; In this 

article, we will examine the economic and social impact and its results in Romeshgan 

through the methods of field, descriptive and analytical studies. 
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  چكيده
محوري كه در ايران و لرسـتان  با توجه به اقليم جغرافيايي خاص و زندگي كشاورزي، و شباني

سياسي و اقتصادي هر منطقه را مشـخص   مناسبات زمين و مالك و رعيت، نهادينه و رايج بود،
هاي رفت از بسياري تنشبراي برون 1341اصالحات ارضي كه با فرمان شاه در سال  كردند.مي

ها طراحي و اجـرا  اجتماعي داخلي و بيروني جهت رشد و توسعه و پيشرفت و بهبود شاخص
روش ايـن مقالـه بـه    هاي مختلـف همـراه بـود.   هاي گروههاي مختلف با واكنششد، در استان

تبييني و با اتكاء به كتب، اسناد آرشيوي و انجام مصـاحبه در صـدد پاسـخ بـه ايـن      - توصيفي 
مناطق تابعه لرستان چون رومشگان چـه   باشد كه  اجراي قانون اصالحات ارضي درپرسش مي

 هـا حكايـت از آن دارد كـه در روميشـگان سـاختار     يافتـه  پيامدهاي اقتصادي به همراه داشت؟
داران و رعيت باعـث  اي زميناقتصادي و سياسي با توجه به قدرت منطقه - ناهمگون اجتماعي

عنوان قانون و نحوه اجـرا و تقسـيم امـالك بـين مالـك و رعيـت از تهـران تـا         شد آنچه كه به
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رومشگان اجرا شد، تفاسير مختلفي بر اساس منفعت مادي و معنوي طرفين صورت گرفـت و  
هاي زيادي در منطقـه  اجرايي و رعيت در مقابل قدرت مالكين باعث تنشعدم آگاهي مأموران 

رومشگان شد. مالكين با آگاهي از اين موضوع كـه بـا اجـراي قـانون اصـالحات ارضـي و از       
هاي زراعي به نفع كشاورزان از تعديات و مزاياي قبل، چـون بهـره مالكانـه و    دادن زمين دست

اسـتفاده از قـانون اصـالحات ارضـي و     تهديد و سـوء  شوند، باهاي مرسوم محروم ميپيشكش
ايـن موضـوع    ها به نفـع زارعـين خـودداري نمودنـد.    زدن قوانين به نفع خود از ثبت زميندور

شكايت كشاورزان و دادخواهي آنان به مقامات مختلف استاني و كشوري را به همراه داشت كه 
مچنـان در اختيـار مالكـان قـرار گرفـت و      ها هدر بسياري موارد به سرانجام نرسيد و اين زمين

هـاي اطـراف    زمين مناقشات زيادي را به همراه داشت. در جريان اصالحات ارضي مالكان فقط
و قابـل كشـت نبودنـد را بـه رعايـا واگـذار         "خرچري"اصطالح مردم رومشگانروستا كه به

يشـتر مـأموران   واگذاري قابل تـوجهي صـورت نگرفـت و ب    نمودند. در مرحله دوم و سوم نيز
ها و درگيـري بـين طـرفين    اصالحات ارضي و ژاندارمري هاي منطقه در پي حل و فصل نزاع

بودند.نظاميان با حمايت از مالكان و اعمـال نفـوذ طبقـه مالـك بـر مراجـع ذي صـالح چـون         
 دادگستري لرستان از عوامل سلب مالكيت بر كشاورزان تا سالهاي پاياني حكومت پهلوي  بود.

  ، اقتصاد.دارياصالحات ارضي، لرستان، رومشگان، مالك، رعيت، نظام زمين ها: ژهدوايكل
  
  .مقدمه1

صورت ملوك الطـوايفي و  ايران به خاطر بافت و اقليم خاص فالت ايران طي قرون متمادي به
اي و مام وطن و مليـت و هويـت در ايـن بسـتر     قبيله - گونه حول يك قدرت خانوادگيفدرال

داد. وجود خلـيج فـارس و دريـاي عمـان در جنـوب و      به حيات خود ادامه ميشكل گرفته و 
هـاي  هاي البرز و زاگرس و مكران و كوير لوت و دشـت دريايي مازندران در شمال، رشته كوه

كويري در مناطق مركزي، شرايط خاص اقليمي براي زمين مـردم و تشـكيل جوامـع تمـدني و     
و رسـوم خـاص خـود شـكوه خاصـي را بـه ايـن         تاريخي خاص هر اقليم با فرهنگ و آداب

  چهارچوبه جغرافيايي داده است.
هاي رشته كوه زاگرس مركزي واقـع شـده اسـت،    لرستان در جنوب غربي ايران و در دامنه

اي در سـاختار  هاي تاريخي نقش خاص و جايگـاه ويـژه  سرزميني متمدن و كهن كه در بزنگاه
هـاي تـاريخي   است و ايلياتي بودن يكي از ويژگي اجتماعي و قدرت سياسي و اقتصادي داشته

كشاورزي لرستان با تراكم  - آيد. جامعه شبانيلرستان بزرگ (پيشكوه و پشتكوه) به حساب مي
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باشد جمعيتي زياد در اين محدوده جغرافيايي ارزش زيادي براي ملك و زمين و مراتع قائل مي
داده است و پيشينيان در جهت حفظ و دفاع از  هاداند كه خداوند به آنو آن را موهبت الهي مي

اند و ها به جا گذاشتهاند و اين ميراث كهن و با ارزش را براي آنآن از هيچ تالشي دريغ نكرده
مالك و رعيت هر كدام به نحوي نسبت به اين آب و خاك عشـق خاصـي داشـتند و حـق بـه      

شمسي در طي سه مرحلـه بـه    1341جانب بودند. اصالحات ارضي در دوران پهلوي در سال 
ــاكنون پيامــدهاي آن همچنــان در كشــور جــاري و ســاري اســت    اجــرا گذاشــته شــد كــه ت

  ).520- 25: 1384(آبراهاميان،
اجتمـاعي   –افزون بر اين اصالحات ارضي در رومشگان باعث تغييرات گسترده اقتصـادي  

تـا سـاختار سـكونت    در اين منطقه شد و پيامدهاي مثبت و منفي آن در اين منطقه باعث شـد  
گردش جمعيت و طوايف و ايالت عشاير كوچ رو در رومشگان به كلي دچار دگرگوني شود و 

جانشيني و توسعه زنـدگي   از چراگاه و مراتع زمستاني به محلي مناسب براي كشاورزي و يك
شهري گرايش پيدا كند. مسئله اصلي تحقيق حاضر كيفيت و چگونگي تغيير و تحول اقتصادي 

ومشگان با تأكيد بر اصالحات ارضي مي باشد. به تبع مسـئله پـژوهش، سـؤاالت تحقيـق     در ر
عبارت است از اينكه با اجراي قانون اصالحات ارضي در عصر پهلوي دوم و  در لرسـتان چـه   
تغيير و تحولي در نظام زمـين داري در رومشـگان  رخ داد؟همـين طـور پيامـدهاي اقتصـادي       

ه تحقيـق آن اسـت كـه نفـوذ مـالكين و نـاهمگوني سـاختار        اصالحات ارضي چه بود؟ فرضي
داران اقتصادي و اجتماعي كه ريشه در دوران گذشته داشت، باعـث مقاومـت مـالكين و زمـين    

متنفذ در مقابل اجراي قانون اصالحات ارضي شد و در موارد متعدد با دور زدن قوانين توسـط  
آگاهي مـأموران اجرايـيِ دولتـي بـه بافـت       خدايان وابسته به آنان و همچنين عدم مالكان و كد

هـاي  درسـتي اجرايـي نشـده و تـنش    هاي اجتماعي مردم، اصالحات ارضي بهمنطقه و ويژگي
  ن كشاورزان و مالكان صورت بگيرد.متعددي بي

  

  پيشينه پژوهش 1.1
تاكنون موضوع اصالحات ارضي از زواياي گوناگون در مناطق مختلف كشور مورد بررسي قرار 

؛ مـؤمني،  )1369(لهسايي زاده، عبدالعلي، تحوالت اجتماعي در روسـتاهاي ايـران:   ه است:گرفت
رعيتي در ، نظام اربابحمد رضا؛ سوداگر، م)1359:(باقر، مسائل ارضي و جنگ طبقاتي در ايران

)، هر كـدام از  1392هوگالند، اريك(؛ )1362(لمبتون، آن، مالك و زارع در ايران )؛1358(ايران: 
اند. در مورد اصالحات ارضي در لرستان و توابـع  به اصالحات ارضي نگريسته مختلف زواياي
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آن چون رومشـگان تحقيـق و رسـاله مسـتقلي نوشـته نشـده اسـت. در يكـي از جديـدترين          
پيامدهاي اصالحات ارضي در غرب ايران (مطالعه  اي با عنوان:ها،شايان كرمي در مقاله پژوهش

عنوان عالوه بر پيامدهاي اصالحات ارضي در غرب ايران به لرستان)موردي: ايالم، كرمانشاه و 
را مورد بررسـي   مسئله اصلي تحقيق، علل و عوامل و چگونگي اجراي برنامه اصالحات ارضي

صورت كلـي در سـه   ويژه اربابان غائب بهو بيشتر به مناسبات ارباب و رعيت به است قرار داده
صورت دقيق به پيامـدهاي اصـالحات ارضـي در ايـن منطقـه      استان مذكور اشاراتي نموده و به

ترين منابع براي آگاهي از اين ). بدون شك يكي از مهم142- 165: 1398(كرمي، نپرداخته است.
باشد. ش بود، اسناد و مدارك آرشيوي مي 1357هاي وقوع انقالب رويداد مهم كه يكي از زمينه

ي سياست اصـالحات ارضـي   اي دربارهي گستردههادر منابع اسنادي و مدارك آرشيوي آگاهي
گيـري از اسـناد دولتـي و اسـناد     آن است تا با بهره باشد. در مقاله حاضر نويسنده برموجود مي

خصوصي كه نخستين بار مورد پژوهش قرار گرفته است، پيامدها و نتايج سياسـت اصـالحات   
  ارضي در رومشگانِ لرستان را مورد بررسي قرار دهد.

  
  اي در باره جغرافياي تاريخي رومشگان مهش .2

هـاي   تاريخ و تمدن و مدنيت هـر منطقـه متـأثر از جغرافيـايي طبيعـي آن اسـت، طـي كـاوش        
خصوص جديد، منـاطق مختلـف لرسـتان محـل زيسـت بـوم بشـر و         شناسي قديم و به باستان

را در  هـا انسـان اجتمـاعي در لرسـتان؛ زمسـتان     سكونت گاه انسان مـدرن و هوشـمند اسـت.   
هاي خوش آب و هوا و نزديك بـه  گاهاي مناطق گرمسيري و فصول گرم را در دشت سكونت

جـا مانـده از ايـن     هاي بههاي باستاني آثار و ابنيهكرده است. بر اساس يافتهرودخانه سپري مي
رومشـگان در   منطقه باعث شده تا رومشگان را به يكي مناطق كهن اين ديار بـه حسـاب آورد.  

جنوب غربي كوهدشت و شمال پلدختر و غرب لرستانِ كنوني واقع اسـت كـه داراي   غرب و 
صـورت دشـتي   متر مربع از سطح دريـا و بـه   1198آب و هواي معتدل و كوهستاني در ارتفاع 

هاي سيمره و بين رودخانه "كوهزاد" "زينهار و"و "مله"هاي تمدن سازبزرگ در مجاورت كوه
  ).8 :1384ناه،و كشكان واقع شده است (ايزدپ

باشـد و بـه   هاي گوناگوني مطرح مـي در مورد معني رومشگان در بين بوميان محلي روايت
باور مردم، دشت رومشگان محل نبرد نيروهاي ساساني و سپاه روم شرقي است كه به شكست 
روميان انجاميد. به همين دليل اين منطقه محل شكست خوردن روميان يـا بـه گـويش محلـي     

هايي كه با بزرگان اين منطقه در ). با توجه به صحبت313 : 1363(ايزد پناه، گويندرومشگان مي
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رومشگان شده است، اين طوايف بر اين باور هستند كه از بازماندگان و اسراي سپاه رومي مـي  
توانند تا حدودي زيرا روستايياني با شهرت روميان ها در اين منطقه سكونت دارند كه مي باشند،

اي ديگر اين منطقه خوش آب و هـواي رومشـگان را محـل بـزم و     نظر برسد و عده درست به
انـد كـه بـه مـرور زمـان بـه       گفتهگران ميدانند و آن را رامشخوش نشينان شاهان ساساني مي

در  "كلمـاكره  "هاي غـار  هاي جديدي كه از روي گنجينهبررسي رومشگان تغيير يافته است. با
و پلدختر صورت گرفته است، شـاهك نشـيني از ايـالم نـو عنـوان       دل كوه مله بين رومشگان

كه بيشتر فقط در الواح آشوري بين النهرين به آن اشاره شده است  "سمتي"ساماتورا يا "سلسله
  ).120- 128 :1387(موسوي و همكاران، نمايان گرديد

) يكـي از  (زاغـه  هاي چغابـل و زاخـه  هاي باستان شناسان در رومشگان، تپهبر اساس يافته
ترين مراكز دوران ايالمي هستند و باستان شناس شهير فرانسوي، دمورگان ،زاغه چغابـل را   مهم

). عالوه بـر  316- 7 :1363(ايزدپناه، همان ماداكتو و هم عصر دوران آشوريان باني پال مي دانند
نيـز  شناسـي در روميشـگان   دمورگان  اريك اشميت آمريكايي مسئول فعاليتهاي مؤسسه شـرق 

  ).20: 1373(هرمان، هاي زيادي را در ارتباط با اين منطقه انجام دادندكاوش
خوش آب و هوا و معتـدل و خـاك حاصـلخيز هـر چنـد كـم آبِ        هكتاري و 900دشت 

هـاي همـراه بـا لـري و لكـي سـخن       رومشگان و محل قشالق طوايف مختلف كه بـا گـويش  
رومشـگان را بـا مركزيـت چغابـل بـراي       هاي باستاني و كشف آثار كهـن گويند، وجود تپه مي

) بـا  689- 711: 1397زاده معجـزي، (والي سكونت و زيستن به محل مناسبي تبديل كرده است.
توجه به تراكم ِزياد جمعيت طوايف مختلف در رومشگان از جايگـاه مهـم آن در منطقـه خبـر     

انـد و بـه    كنا گزيدهخرم آباد و كوهدشت در آن س دهد و طوايف مختلفي از سلسله، دلفان، مي
تـرين طوايـف سـاكن در    اند و مهمهاي مختلف امالك و مراتع را بين خود تقسيم نمودهنسبت

) كه بيشتر ايل امرايي ها در 17: 1388(بهرامي، بازوند و... مي باشند. - سوري - رومشگان امرايي
ر قسـمت در رومشـگان و كوهدشـت و طوايـف ديگـ      دهستان رومشگان و ايل سوري بـه دو 

(غضـنفري   صورت پراكنده در اين دشت بزرگ مشغول به كشاورزي و دامداري مي باشـند.  به
  ). 1341:  1393امرايي،

 

  داري در رومشگان قبل از اجراي قانون اصالحات ارضي نظام زمين .3
ساختار اجتماعي دشت رومشگان متأثر از زندگي كوچ نشيني و كشاورزي است كه با توجه به 

رو در پاييز بذر را كشت  هاي ديم كار مناسب بود و عشاير كوچ نشيني كشتخاك رس آن برا
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كردند. البتـه  هنگام كوچ به ييالق برخي از محصوالت خود را برداشت ميكردند و تقريباً بهمي
رومشگان همانند ديگر نقاط لرستان از لحاظ آبياري مزارع براي كشـاورزي وضـعيت مطلـوبي    

در جريان اصالحات ارضي با توجه به حفر چاه  و )، اما بعدها 158: 1367خسروي ، ( نداشت
در رومشگان توسط صيد محمد بازوند از مالكان بنام اين منطقـه در سـال    عميق براي اولين بار

جـات رونـق   و با آوردن كشاورزاني از اصفهان براي كشت طـالبي و هندوانـه و صـيفي    1343
ركـز شـدن آن ديـار بـراي سـكونت و مسـتعد بـراي        بهتري را به اين منطقـه داد و باعـث متم  

البته تنها مدرك موجود در مورد حفر چاه براي اولين بار در اين منطقه گواه بـر   كشاورزي شد،
 مورد فوق دارد كه توانست رونق مهمي در بخش كشاورزي در بحبوحه اصـالحات ارضـي و  

  ).1سند شماره : ك ورد(ر.به وجود بيا همچنين تقسيم زمين در منطقه بازوند رومشگان را
 پشـتوانه  بـه  كـه  خان لرستان، ايلياتي جامعه ساختار هرم رأس در و هاچاه به حفر توجه با
 و امـالك  همـه  صاحب كرد، مي حكمراني منطقه اين در خود خانوادگي و مالي نظامي، قدرت
 آمد. لذا تـا مي حساب به هاقلمرو آن شامل نيز طوايف نفوس از بسياري كه بود مرغوب مراتع

كـم آبـي    حدودي در بعضي از مناطق روستايي (رومشگان) به (تفسير خودم) به احتمال زيـاد، 
 الخصوص ايـران بـه وجـود آورد، زيـرا    نقش بسيار اساسي در اقتصاد سياسي آن منطقه و علي

وقتي خيلي از واحدهاي توليدي منفـك و مسـتقل و كوچـك شـوند، از توليـد انبـوه محـروم        
 شـود تـا پايگـاه قـدرت فئـودالي در ايـن منـاطق شـكل نگيـرد.         شوند و  متعاقباً باعث مـي  مي

 و به نوعي كل استان لرستان به رومشگان لرستان مردم بيشتر اشتغال ) لذا 28:  1380كاتوزيان،(
پيدا كند و مردم در محل زندگي  بيشتري رشد گري عشيره شد تا سبب دامپروري و كشاورزي

 بـود، كشـاورزي   برقرار امنيت جا مسافران، هر و سياحان بنا به ادعا و گواه شند.خود مشغول با
  .)236 : 1384سياح، حاج( كردند مي زندگي رفاه با مردم و داشت بهتري رونق

دست آوردن مراتع بكر بـراي چـراي دام و احشـام بـر     تأمين امنيت جاني مردم ايل براي به
كرد، ولـي  رقبا و حكومت نقش مهمي را در زندگي ايجاد ميعهده خان بود كه روابط بين او با 

هاي كشاورزي و باغـات و مـزارع در هنگـام غـارت و يـورش ايـالت بـه        بعضي مواقع زمين
). باوجود اينكه زمينهـاي حاصـلخيز در لرسـتان و    297: 1362رفت (لمبتون،از بين مي همديگر

دي براي بهتر زيستن فراهم كـرده بـود،   رومشگان همراه با آب و بارش باران زياد شرايط مساع
اما ساختار ايلياتي و حمالت و ضعف حكومت مركزي و عدم امنيت، به توليد انبوه محصوالت 
و انباشت ثروت در منطقه منجر نشد. با شروع عصر روشنگري در ايران كه منجـر بـه انقـالب    

اقتصادي در ايـران   - مشروطه و تشكيل مجلس شوراي ملي شد، بسياري از مناسبات اجتماعي
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دست آوردن حق و حقوق واقعي خود بودند كه يكي دگرگون شد و اقشار مختلفي در صدد به
از بهترين اقدامات مجلس اول لغو رسومات كهنه تيولداري به اشخاص و واگذار كردن امـالك  

 بـر  نسـنگين آ  بـار  همچنـان  و كرد تغيير نيز گيريماليات شيوه و بود مردم به ديواني و خاصه
 مسـأله  و كشاورزي ترويج و گسترش براي مختلف مجالس در هاييبرنامه كه بود رعيت دوشِ
: 1375شـجيعي، ( شـد  اجرايـي  نيـز  حـدودي  تا و مطرح آفات دفع و سدسازي حتي و آبياري

روستايي  - هاي دهقاني). البته بسياري از اين اصالحات سطحي براي جلوگيري از شورش109
  ).193- 199: 1379هاي علمي بود (ژانت آفاري، گيري انجمنو براي عدم قدرت

رضا شاه در همان ابتداي قدرت گرفتن سعي نمود تا اقتصاد كشاورزي در ايران را دگرگون 
كند و از يك كشاورزي معيشتي، كشاورزي تجاري در سطح ملي ايجاد كند. او دستور واگذاري 

هـا از جملـه   سياسي خود در برخـي از اسـتان  بسياري از امالك خالص را براي پيشبرد اهداف 
ها باعث بهبود امنيت لرستان را داد، تا بتواند با تضعيف قدرت سركشي عشاير و اسكان دادن آن

و آسايش نسبي در لرستان گردد. هر چند وي براي مشـروعيت سـلطنت خـويش بسـياري از     
اقتصادي در   د، اما فقرخصوص در نواحي شمالي  را به بهاي كم تصرف نمو امالك مرغوب به

ملت بين مردم سبب شـد كـه مـا    - علت ساختار حكومتي و شكل نگرفتن حس دولت ايران به
: 1363عيسـوي، ( نتوانيم وضعيت دقيق امالك و اقتصاد در ايران سده بيسـتم را بخـوبي بـدانيم   

47 .(  
بين ايـالت  با اين تفاسير، منطقه رومشگان به خاطر موقعيت حياتي كه براي عشاير داشت، 

مختلف تقسيم شده بود. با ادامه اصالحات ارضي رضا شاه و قانون اجباري شدن ثبت اسـناد و  
منطقه رومشگان با حكم حكومتي كه بخـش از آن جـز امـالك خـالص      1313امالك در سال 

پالك و سند تقسيم شد كه در رومشگان بـراي اولـين    27واگذار شده به خوانين محلي بود، به 
به همـراه   1314مينهاي كشاورزي اين منطقه با توجه به قانون ثبت در كشور در سال بار ثبت ز

ها، داللت بر قانون ثبت ها در اين دشت پهناور به ثبت رسيد كه نمونه سند و تقسيم پالكپالك
ها و مشخص توان گفت كه با تقسيم بندي پالكطور دقيق نميدر اين منطقه مي باشد. اما باز به

ها را در منطقه رومشـگان را بـه وجـود آورده    ينهاي كشاورزي عدالت در تقسيم زمينكردن زم
  ).2ك: سند شماره  باشد. (ر.

اين تقسيم بندي موجب نزاع بين طوايف مختلف كه بيشتر كوچ رو بودند شد، لذا طوايـف  
ه شدند. اندازه قدرتي كه داشتند ،صاحب سند و پالك در آن منطقهاي مختلف هر كدام بهو تيره
هاي دائمي در منطقـه سـبب شـد، وزارت كشـاورزي و بانـك كشـاورزي مجـوزي را در        نزاع
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صادر كند كه امالك ثبتي و خالصه هاي واگذار شده در بين مردم با عدالت تقسيم  22/5/1325
شود، اما در اين منطقه امالك رومشگان دوباره بين ساكنين كه قوانين نقش مهمي در آن داشتند، 

صورت فاميلي تقسيم شد و در ادامه بهترين امالك و مزارع مرغوب و آبي بـه مـالكين   به بيشتر
هاي ديم و آيش و مراتع كه كوهپايه بودند، به رعيت واگذار گرديد (لمبتون، متنفذ رسيد و زمين

هـا بـه   در بعضي مواقع ناخواسته و از روي عدم آگـاهي مـالكين، بعضـي زمـين    ). 433: 1362
ها به وجود آورد كه در ادامه به اگذار شد كه در آينده نقش بسيار مهمي در اقتصاد آنرعايايي و

ها به نام خرچري اشاره خواهيم كرد. قوانين و افراد صاحب قدرت در رومشگان اين نوع زمين
عدالت را در اين تقسيم بندي رعايت نكردند و درگيري و نزاع همچنان ادامه داشت كه در سال 

رخواست مردم و با نظارت كارشناسان دادگسـتري و ثبـت اسـناد و امـالك منطقـه      به د 1332
پالك ثبتي تقسـيم و واگـذار شـد و     27شعير بين نه طايفه اسكان يافته در آن  96رومشگان به 

. اما با اين اتفاقات در منطقه رومشگان فقط در يك جا به نام 1گرديد ها صادرسند و سنجاق آن
صورت كامل در جريان اصالحات ريه ابوالحسن واگذاري زمين به مردم بهق 111 پالك» گز چم«

ارضي به سرانجام كامل رسيد كه سند موجود، عدالت صاحب منطقه فوق امان اهللا غضنفري در 
سهم تقسيم  32كند كه شش دانگ اين روستا را به مرحله اول اصالحات ارضي را مشخص مي

سند صلح صادر گرديـد؛ وگرنـه در ديگـر روسـتاها ايـن       نفر از زارعين آن تقسيم و 76و بين 
  ).3 ك: سند شماره منطقه عدالت واقعي در تقسيم اراضي شكل نگرفت(ر.

بسياري از طوايف با عوض  1341در بحبوحه جريانات اصالحات ارضي در سال  بعدها و
صـاحب   هايي كه در يـيالق در منـاطقي از سلسـله و دلفـان و خـرم آبـاد داشـتند،       كردن زمين

اي از مردم رومشـگان از  هايي در منطقه رومشگان شدند كه اين مسئله باعث نزاع بين عده زمين
قريه قاطرچي با مردم دلفان شد. زيرا با توجه به اينكه اين افراد كوچ رو بودند و هميشه در يك 

مسـئله  توانستند در امالك رومشگان سهيم باشـند و ايـن   كردند، نميمنطقه متفاوت زندگي مي
باعث اختالفات عديده اي بين اين طوايف شده بود، كه نمونه سند ضمائم حاكي از ايـن نـوع   

  ).4شماره  ك: سند باشد (ر.اي ميهاي منطقهنزاع
  
  اجراي اصالحات ارضي در رومشگان .4

استان لرستان در آستانه اصالحات ارضي به سه شهرستان بروجرد، اليگودرز و خرم آباد تقسيم 
هاي تابعه بخش كه كوهدشت يكي از بخش 11 دهستان و 48شد. شهرستان خرم آباد به  بندي
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 (درب گنبد) و رومشگان تقسـيم شـده بـود    (مركز) طرهان آن بود و به سه دهستان كوهدشت
  ).12: 1335هاي كشور،فرهنگ آبادي(

طايفه(باوه) به  9پالك تقسيم شده بود، بين  27رومشگان كه با قانون ثبت اسناد و امالك به 
معناي (پدر) به مركزيت چغابل تقسيم شده بود (مصاحبه بـا سـيد قاسـم موسـوي از بزرگـان      

هـزار نفـري مطـابق     24 هزار خانوار و جمعيتـي  5) با حدود  1400موسوي منطقه رومشگان، 
  ).165- 9در آن منطقه سكونت داشتند. (فرهنگ آبادي ها،پيشين: 1335سرشماري سال 

روستا و قريه ثبت شده است كه اين آمـار   112ارهاي ثبت شده در رومشگان بيش از در آم
هنگام كوچ عشاير مختلف به گرمسير و رومشگان صورت گرفته است. ازدياد اين فصل پاييز به

هـاي سـكونت   همه قريه در آمار بـه همـين دليـل اسـت كـه در بـين افـراد محلـي بـه محـل          
شده اسـت، و ايـن در   ل اتراق كوتاه مدت محسوب ميگرمسيري(زمگه) معروف است كه مح

روسـتاها در   24روستا سـاكن بودنـد.در ايـن     24حالي است كه افراد يكجانشين رومشگان در 
صورت ورثه هرچند بسيار كم و نـاچيز امالكـي را در   هنگام اصالحات ارضي صاحب زمين به

انـد. ملـك اصـلي همـه روسـتا در      هيا اينكه براي بهبود معيشت اجـاره كـرد   اند واختيار داشته
رومشگان همانند ديگر مناطق ايران حول چشمه ها شكل گرفته است و آب نقش بسيار اساسي 

  ).11: 1338آمار عمومي، سرشماري خرم آباد،( در مدنيت اين منطقه باستاني داشته است
داشـته و   خوانين و بزرگ مالكان رومشگان كه همواره فوج نظامي و ورزيـده را در اختيـار  

همـواره در منطقـه    اي با حكومت پهلوي در منطقه براي برقراري امنيـت داشـتند،  روابط حسنه
كردنـد و امـالك وسـيع خـود را اداره     رومشگان با آن قدرتي كه در دست داشتند زنـدگي مـي  

هايي كه در ساختار اجتماعي خـاص رومشـگان در وضـعيت زمـين     كردند، يكي از ويژگي مي
  باشد.آويي و باوي مياصطالح علمي امالك يا رعيتشود، بهميداري نمايان 

  
  (اويي) آبي زمين هاي .5

هـا  با توجه به تحقيقات ميداني به عمل آمده، امالك آبي در واقع همان زمينهاي بودند كه طايفه
ها و آب و خاك را از نياكان خود به ارث بـرده  و قوانين در آن صاحب همه چيز بودند و زمين

هاي آبي در دانستند. معموالً بهترين زميندند. منطقه رومشگان را زادگاه و خواستگاه خود ميبو
ها بود. خانواده خوانين معمـوالً در بهتـرين منطقـه سـكونت     هاي آناختيار اين خاندان و طايفه

ي داشتند و امالك زيادي را در اختيار داشتند و مستقيماً توسط خود و يا مشاور و داروغـه هـا  
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هاي خان مشـغول بودنـد، از   شد و معموالً رعيت هاي كه بر روي بهترين زمينخاص اداره مي
  كردند.را پرداخت مي 3/2اقوام و نسب خان بودند و سهم مالكانه 

  
  وي رعيت باويي يا امالك با .6

 كردند و با تمام نفـوس هايي كه با رضايت خويش و از محلي ديگر كوچ مي ها و خانوادهطايفه
آمدند، به رعيت باوي معروف بودند و  دار در رومشگان در مي خود تحت ضمانت قوانين ريشه

جز قلمـرو خـان محسـوب و در گوشـه يـا قريـه اي از امـالك خـان مسـتقر و اسـكان داده           
وي و  شدند،.در رومشگان ،رعيت باوي به وفور موجود است و رابط و واسطه بين رعيت با مي

(مصاحبه با كرباليـي شـعبانعلي امرايـي از     ها بودنداي همان خانوادهخان معموالً ريش سفيده
ها در ديگر مناطق ايـران   كه همانند سر بنه )7/1400/ 15بزرگان طايفه امرايي منطقه رومشگان ،

  ).25:  1352(اشرف، حق و حقوق نسق كارها را در زراعت و كشاورزي داشتند
شـعير   8/1تـا   و 5/1 و 4/1و3/1وي از  در منطقه رومشگان ميـزان سـهم بـراي رعيـت بـا     

گرفت كه آن شكل مي من در نظر مي گرفتند] 850شعر تقسيم و هر شعير رو  96[رومشگان به 
هم بستگي به نوع كشت بوده است. ميزان زمين بر اساس جفـت بـود و وسـائل شـخم زدن و     

و و اسـب و قـاطر و   صورت ابتدايي و با كمك گرفتن از حيوانات اهلي مثل گازراعت بيشتر به
ندرت در منطقه رومشگان وجود داشـت كـه بـا شـروع     االغ بود و وسائل مكانيزه و تراكتور به

  اصالحات ارضي تكنولوژي و وسائل كشاورزي شرايط بهتري پيدا كرد.
اي چنـد قطبـي   ايران با انقالب سفيد كه بهترين شاخصه آن اصالحات ارضي است، جامعه

روابط با همسايه در انزوا بود، محمد رضا پهلوي در دوران جنگ سـرد  در  داشت و از درون و
خصوص آمريكا، براي استقرار تثبيت حكومت و اسـتقالل توسـعه    دلخوش به اتحاد با غرب به

ناميد. كه در ادامه با حمايت آمريكا از شـاه  پيشرفت كشور، رژيم خود را ناسيوناليسم مثبت مي
 .)143- 163: 1339مأموريـت بـراي وطـنم،   ( ز نمايان شـد در جريان اصالحات ارضي همه چي

اصالحات ارضي كه با مشورت مشاوران غربي آمريكايي در دوران نخست وزيري دكتر امينـي  
 سفير سابق ايران در آمريكا كه جان كندي او را اليق تر از محمد رضا شاه پهلوي مي دانسـت، 

در هيئـت   1340دي مـاه   20گرفـت) در  گرچه بعداً در سقوط دولت اميني آمريكا جانب شاه (
دولت تصويب و وزير كشاورزي مأمور تدوين و اجراي قانون اصالحات ارضي شـد. ( آوري  

  ).521:  1384؛ آبراهاميان، 139- 40: 1386،
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هـاي  ها قبل از اجراي قانون اصالحات ارضي در لرستان شـاهد تعـديات و زورگـويي   سال
آنان به تصرف غيرقانوني زمينهاي كشاورزان و ثبت آن بـه   باشيم.حاكمان و مالكين بر مردم مي

صالح را به همراه داشـت.  نمودند كه اين موضوع شكايات آنان به مراجع ذينام خود اقدام مي
طايفه « سال قبل از اجراي قانون اصالحات ارضي در كشور و لرستان، زارعين و كشاورزان 21

غاصبيني، چون امان اهللا و هدايت اهللا غضـنفري، كـه   در شكايت از » بازوند رومشگان و طرهان
زمينهاي آنان را به نام خود ثبت نموده بودند، عريضه اي را بـه مجلـس شـوراي ملـي ارسـال      

(معـروف بـه پريـان     آنان در شكايتشان به تعديات اين دو نفر در امالك موروثي آنـان  نمودند.
). به 12/2/1320، 1011- 12- 79- 38- 1مام،اشاره نموده و از خود دادخواهي نمودند(ك دشينان)

نظر مي رسد كه با چالشهايي كه حكومت پهلوي دوم بعد از سقوط رضاشاه تجربه نمـود و در  
، 1323فقدان قدرت حكومت مركزي در استانها، اين شكايت راه به جايي نبرد، زيـرا در سـال   

كوهدشـت بـه كشـاورزان     اين بار كدخدايان نيز در ظلم و تعدي امان اهللا غضـنفري، بخشـدار  
مناطق تابعه كوهدشت(رومشگان و طرهان و ...) با كشـاورزان هـم آوا شـده و توسـط جـواد      
شــجاع، نماينــده لرســتان شــكايت ديگــري را تنظــيم و بــه رياســت ِ وقــت مجلــس شــوراي 
ملي(طباطبايي) ارسال نمودند.آنان  ضمن اشاره به تركتازيهاي غضنفري در بيست سال گذشـته  

قه كه با ممانعت مقامات حكومتي همراه نبود، به انحاي مختلف از ظلم و سـتم وارده از  بر منط
سوي غضنفري و عمالش چـون اخـذ باجهـاي سـنگين از آنـان در خريـد و فـروش تريـاك         

- 38- 1وهمچنين سربازگيري براي دولت ، داد سخن رانده و تقاضاي عزل وي را داشتند(كمام،
به ذكر است كه كشاورزان نه تنها توسط مالكين و نيروهاي  الزم ).22/6/1323، 1011- 12- 79

دولتي؛ بلكه توسط نظاميان هم در طول اين سالها مورد تعـدي قـرار مـي گرفتنـد. ايـن رويـه       
متأسفانه در بعد از اصالحات ارضي هم ادامه پيدا كرد و نيروهاي ژانـدارمري در طرفـداري از   

اراضي دخيل شـده و از موانـع اساسـي در تقسـيم      خوانين و مالكين تحت امر آنان، در تقسيم
اراضي بين كشاورزان محسوب مي شدند. پنج سال قبل از اصالحات ارضي و در طي تلگرافي 
كه كدخدايان رومشگان چون محمد ولي امرايي به دكتر اقبال، نخست وزيـر ايـران و مجلـس    

اسـتوار دوم، سـيد محمـد      شوراي ملي مخابره نمودند، به سفاكي و ظلم و ستم نظامياني چون
اشاره نمودند. اين موضوع آنان را به ستوه آورده بود » نه تيره طايفه رومشگان«علي حسيني، بر 

آنان تقاضا داشتند بـا اعـزام   ». همگي  دست از مال كشيده و در كوهها ياغي شوند«و باعث شد
، 1011- 12- 79- 38- 1نماينده اي بي طرف به تعـديات وارده بـر آنـان رسـيدگي شـود(كمام ،     

2/3/1337.(  
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كـه در منطقـه    1341گيري اصالحات ارضي در مرحله اول طي چهار مـاه از سـال   با شكل
رومشگان با تالش گسترده مأمورين و ضابطين  اصالحالت ارضي براي تقسيم اراضي صورت 

رعايـا  قوانين و مالكين به خاطر آگاهي و سواد و به روز بودن همواره يك قـدم از   گرفته  بود،
ها كه در حال ورشكستگي بودند، قسمتي از امالك خود را بدون جلوتر بودند. البته بعضي از آن

درگيري و برخورد به فروش رساندند تا هم بتوانند از زير فشار مالي رهايي پيدا كنند و هـم از  
ات گذاري كنند و هم در جهت قانوني اجراي اصـالح دست آمده در جايي ديگر سرمايهپول به

توجه به اين بستر به وجـود آمـده، هـدف     )،لكن با 208:  1359مؤمني،( ارضي پيش رفته باشد
هـاي مختلفـي   مهندس ارسنجاني كه از ساليان متمادي در پي آن بود، به وجـود آوردن تئـوري  

دست بياورنـد، اگـر   همچون ايجاد طبقه كشاورزان مستقل بود تا بتوانند وضعيت مطلوبي رو به
ر اين باور بود كه اجراي قانون اصالحات ارضي كه توسط مجلسين در ايـران بـه   چه خودش ب

فقط مجلسيان چون از مالكان بزرگ ايران بودند سعي كردند  تصويب رسيد قابل اجرا نيست و
با تصويب آن وضعيت امالك خالصه خودشان كه مسـتحق مالكيـت آن نبودنـد رو بـه بهبـود      

  ).33:  1340ارسنجاني،( زارعين اظهار نظر مي كردندببخشند و فقط در مورد مالك شدن 
هـاي ژانـدارمري   خصوص پاسـگاه  ارتباط تنگاتنگ خوانين و مالكان با دستگاه حكومتي به

محلي و كدخدا سبب شد آنچه كه اهداف اصالحات ارضي در قانون مشخص كرده بود به نفع 
اي پوچ تا قسم دادن واگذاري زمين هوعده مالكين رقم به خورد و رعيت ها كه ساليان زيادي با

هـاي مختلـف   به رعيت و هزاران وعده ديگر سعي كردند همچنان مالكيت اراضي را بـه گونـه  
حفظ و قانون را دور بزنند. سادگي، فقر و بي بضاعت مالي در رومشگان به همراه تهديـدهايي  

نـان ناچـار در حفـظ    شـد و آ كردند، سبب نااميدي رعيت از زمين دار شدن ميكه از رعيت مي
هاي زراعي را به بهاي حريم خانوادگي همچنان مطيع مالكين بودند و در بسياري از مواقع زمين

فروختند و يا در انبارگيري زمان اصالحات حق آنان را ناچيز به ديگر اعضاي خانواده مالك مي
 ساكن يكـي از  ).  درويش كريم قادروند1400(مصاحبه با سيد عالي موسوي،  كردندتضيع مي

ضـمن   روستاهاي رومشگان، در شكايتي كه به سازمان اصالحات ارضي لرستان ارسـال نمـود،  
نمـود و همچنـين اشـاره بـه     هايي كه از ديرباز بر روي آن زراعت مـي تالش براي احياي زمين

هايي چون گوسفند، روغن و پرداخت بهره مالكانه به مالك (خداداد امرائي) و پرداخت پيشكش
 ها و تعديات مالك در عدم ثبت زمين به نام خودش ياد نمود. مالـك هيزم به وي، از زورگويي

ها مشمول قانون اصالحات ارضي نشده و بـه كشـاورزاني چـون    (امرايي) براي اينكه اين زمين
علي تعلق نگيرد، به تهديد وي اقدام نموده و حتي از كشت و زرع زمـين توسـط وي    درويش
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در مراحـل بعـدي    ش) 2/8/1342(اسناد جهاد كشـاورزي رومشـكان،    آورد.ممانعت به عمل 
اصالحات ارضي، اسناد موجود همچنين حاكي است كه مالكين به هر نحوي و در هر فرصـتي  

(سـاكن روسـتاي    چراغعلي كوليونـد و بـرادرانش   داران مي پرداختند.به سلب مالكيت از زمين
ارسـال  » ست اداره حل اختالف شهرستان خرم آبـاد ريا« چقابل رومشگان) در عريضه اي كه به

 1330نمودند، ضمن اشاره به تالش خود براي احيا و داير نمودن زمينهاي زراعي كـه از سـال   
به سوء استفاده مالكان در ثبت زمينهاي آنان اشاره نمودند و  ش بر روي آن زراعت مي نمودند،

هايشان از زمينهاي زراعي خود دور راي دامآنان كه گويا براي چ از خود احقاق حقوق نمودند.
با حضور مأمورين اعزامي سازمان اصالحات  مشغول دامداري بودند،» كوه علفچري« شده و در

هـا را بـه   ارضي به سرپرستي مهندس جمشيدي، مالكان از نبود آنان سوء استفاده نموده و زمين
). در 15/2/1348ورزي رومشـگان،  (اسـناد جهـاد كشـا    نام خود انبارگيري و ثبت نموده بودند

خدايان هم نوا با زارعين و در شكايت از مالكين كه به سـلب مالكيـت از    اي موارد نيز كد پاره
يوسف گراونـد و   آنان اقدام نموده بودند به نهادهاي دولتي عرايض خود را انعكاس مي دادند.

رهـه در ايـن حـوزه    (كـه رومشـگان هـم در ايـن ب     نفر از كدخدايان شهرستان كوهدشـت  17
هاي عرايض مجلس سنا و مجلس شـوراي  جغرافيايي قرار داشت) در شكايتي كه به كميسيون

ملي ارسال نمودند، از تعديات يكي از عمده مالكان اين شهرستان(اللهيار عباسي) پرده برداشتند 
ـ  كه در همان مرحله اول قانون اصالحات ارضي و بـراي جلـوگيري از واگـذاري زمـين     ه هـا ب

كـل  «واقـع در   80شعير از مزرعـه پـالك    28  2/1زارعين و دور زدن قانون اصالحات ارضي 
را كه در اختيار كدخدايان مذكور و كشاورزان آنان قرار داشت، بـه محمـد رضـا    » سرخ طرهان

كـه اداره  - پهلوي واگذار نمود. آنان در شكايت خود ضـمن اشـاره بـه ايـن رويـه غيرقـانوني       
 به فشار و ديگر تعديات مالـك بـر آنـان    - دانستندتان را در آن دخيل مياصالحات ارضي لرس

[ژاندارمري] با نفوذ و  (اخذ قيمت نرخ زمين و سلب آسايش آنان توسط نيروهاي نظامي محلي
ها داد سخن راندند و ضمن به نتيجه نرسيدن عرايضشـان از  تطميع آنان) بعد از واگذاري زمين

هر چه زودتر به دريافت سند صلح و اعطاي آن به « تقاضا نمودندخود احقاق حقوق نمودند و 
) 4/10/1346، 1063- 5- 2155- 14در جهت جلوگيري از تعديات مالك اقدام شود(كمام،» آنان

در اسناد آرشـيوي شـكاياتي هـم در زمينـه واگـذاري زمينهـاي اسـتيجاري در جريـان قـانون          
زمره بزرگ مالكان بودند، افرادي بودند كه  اجاره داران كه در  اصالحات ارضي ثبت شده است.

چند روستا را در فصل هاي خاصي از سال با پرداخت مبلغ معيني اجـاره مـي كردنـد و همـه     
درآمدهاي اضافه بر ميزان اجاره بها را به اسم سود صاحب مي شدند. گرچه اجاره دار حقـوق  



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 11سال  ،نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش   70

 

مالك روستاها شمرده مي شد و  قانوني بر زمين نداشت،اما در عمل، در طول مدت اجاره داري،
: 1392با اين حساب از همه امكاناتي كه معموالً در اختيار مالـك بـود،بهره مـي برد(هوگالنـد،     

). اليحه واگذاري زمينهاي استيجاري كه از سوي دكتر وليان وزير وقت اصالحات ارضي و 33
لكان استيجاريِ زمينهاي ها مورد توجه قرار نگرفت و ماتعاوني روستايي تصويب شد، در استان

زراعي با اشاره به اجاره بهاي باالي زمينهاي زراعي كه تكـاپوي هزينـه هـاي آنـان نسـبت بـه       
درآمدهايشان را نداشت، تقاضاي تجديد نظر توسط دولت در واگذاري اينگونه زمينها داشـتند.  

اجـاره آنهـا معـادل    هايي كه غالمرضا كائدوندي از مستأجران رومشگان با اشاره به اجاره زمين
» ظلمي محض«آن را  برابر اجاره آن بود، 12باشد و واگذاري ملك به ميزان ها ميدرآمد آن 2/1

- 2- 3ها بـه او شـدند.(كمام،   گونه زميندر حق خويش دانست و خواهان واگذاري عادالنه اين
 ).4/8/1347ق، 22- 16

موجود موفق شدند، امالك زراعي را به اي از رعايا در رومشگان هم علي رغم موانع اما عده
نام خودشان ثبت كنند. هرچند اين سهم بر خالف ميل مالك و با حكم قانون و شكايات رعايا 

شـد (سـند   افتـاد و مالـك نـاگزير بـه واگـذاري زمـين مـي       از كدخدا و يا مـالكين اتفـاق مـي   
كردند كه تقسيم مي ) وگرنه مالكين امالك مزروعي را طوري بين چندين رعيت1349شكوائيه:

كشـيد. يـا اينكـه خيلـي از     ها ساليان درازي به طول ميشد كه اين نزاعباعث نزاع بين رعايا مي
رعايا كه در زمان ثبت امالك و آمارگيري، قطعه زمينهايي هر چند به سختي بـه نـام خودشـان    

د و با مشكالت زيادي گرفتنثبت كرده بودند، با دخالت افراد وابسته مورد آزار و اذيت قرار مي
شدند، البته با توجه به تحقيقاتي كه به عمل آمده بعضي از ايـن افـراد بـه دروغ هـم      رو مي روبه

ومرج ها در بحبوحه اصالحات ارضي در رومشگانِ لرسـتان،   كه اين نوع هرج شدند متوسل مي
ينـي زيـاد بـود    به كرات در زمان تقسيم بندي امالك مشاهده مي شود، كه البته مـوارد ايـن چن  

  ش).1347(دست نوشته شيخ حسين، از رعاياي منطقه رومشگان، 
در مرحله دوم اصالحات ارضي در رومشگان اين مالكين بودند كه پيـروز ميـدان شـدند و    
حتي توانستند با شرايط و قوانين جديد بخشي از امـالك از دسـت رفتـه خودشـان را دوبـاره      

دست آوردنـد و  دادن پول كم، رضايت رعيت را دوباره بهدست بياورند و در برخي موارد با  به
درصـد   90دور زدن قـانون و دوز  وكلـك در    زمين را برگرداندند و اين مالكان بودنـد كـه بـا   

  ). 475: 1377(جان فوران، ترين مالكان باقي ماندندصورت بزرگروستاها به
هـا قـرار   ودخانه ها كه در مسيلالبته در اينجا الزم به گفتن هست كه مالكين زمينهاي كنار ر

و قابـل    "خرچـري "اصطالح مردم رومشگانداشتند و همچنين زمينهاي اطراف روستا را كه به
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افزاري و عـدم  كردند. زيرا به دليل نبود زير ساخت هاي نرمكشت نبودند را به رعايا واگذار مي
همچنـين متوليـان امـر    سازي و آگاهي مردم منطقه رومشـگان لرسـتان و كارشناسـان و    فرهنگ

نفعان با هم درگير باشـند، زيـرا ضـابطين حكـومتي     اصالحات ارضي سبب شده بود، همه ذي
شناسي كمتـرين اطـالع را داشـتند.    نسبت به منطقه رومشگان و ساختار اجتماعي و بافت زمين

و كارمنـدان  به مراجعه به قوانين و مالكين و كدخداها  ها، ناگزيردست آوردن دادهها براي به آن
هـاي محلـي بودنـد. زيـرا     دولتي حوزه كشاورزي و دادگستري و ثبت اسناد و امالك و ژاندارم

مالكين رومشگان به سختي تـن بـه واگـذاري تقسـيم اراضـي و واگـذاري آن بـه رعيـت هـا          
شدند. لذا در مرحله دوم وي كه بيشتر در مورد آن سخن به ميان آمد، مي خصوص رعايا ي با به

واگذاري قابل توجهي صورت نگرفت و بيشتر مأموران اصالحات ارضي و ژانـدارمري  و سوم 
ها و درگيري بين طرفين بودند و تا ساليان متمادي ادامه پيدا هاي منطقه در پي حل و فصل نزاع

دهد نيروهاي امنيتي و ژاندارمري در پي رفع مشكالت مالكين نشان مي 1347كرد.  اسناد سال 
  ).5رومشگان بودند (سند شماره  قهو رعايا منط

  
  رومشگان در ارضي اصالحات معايب و محاسن .7

 سـپاه  عمـومي  رفـاه  توسعه و آگاهي بخشي براي ارضي اصالحات با اگر چه پهلوي حكومت
 گسـيل  بـا  و كـرد  اندازي راه و گسترش تمام در تمام مناطق با شدت را بهداشت سپاه و دانش
 و مسـائل  از بسـياري  بـه  نسـبت  مردم نسبي آگاهي باعث عمومي هايحوزه اين در افراد دادن
(پاسـخ بـه    شدند اما باز اين مالكين بودند كه بيشترين بهره رو بردنـد  خود پيراموني هايمحيط

  ). 101 تاريخ ،پيشين:
  

  محاسن 1.7
 خاص به پيامدهاي اصالحات ارضـي در رومشـگان   وسواس و دقت با ميداني پژوهش اين در

 هرجا و بوده نسبي رومشگان در ارضي شود كه اصالحاتلذا با موفقيت گفته مي شده پرداخته
كردنـد،   رعايـت   رعيـت  بـه  اراضي توزيع و واگذاري در را عدالت ناخواسته قوانين و مالكين
 هـاي زمينـه  در آمـد و هميشـه بـه وجـود مـي     پيشرفت توسعه و مثبت ارضي اصالحات نتيجه

 االن تـا  و بعـد  هـاي  سال در شد و بهتر قانون وضع اجراي با امنيت و زراعت، رفاه كشاورزي،
 كـرد  اشـاره  رومشـگان  در خرچـي  زمينهـاي  به توان مي نمونه براي بينيم.مي را آن مثبت نتيجه
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). البته بنا به گفته 28/11/1400(مصاحبه با كرباليي جودكي از بزرگان طايفه جودكي پل دختر، 
را بـه   خوشـايند  به تاريخ، اصالحات ارضي يك تحـولي محمدرضا شاه پهلوي در كتاب پاسخ 

 اراضي مردم و رعايا صاحب مالك از نفر ميليون 5/2زمينه باعث شد   اين وجود آورد. زيرا در
 روحـاني  غيـر  و روحـاني  مالكـان  بـزرگ  مذاق به تحول اين اگرچه شوند. مزروعي خودشان

  ). 113 پيشين: سخ به تاريخ،گرفت (پا شكل قانون اين مهم اجراي با خوش نيامد. اما
  

  زمينهاي خرچري رومشگان 2.7
 زمينهـاي  مـورد  در منطقـه  ايـن  مـردم  از درصد 50 به نزديك با مكرر هاي مصاحبه به توجه با

 متقاعـد  بـراي  قـوانين  و مالكين ها توسط زمين اين نوع كه شد مشخص آمده عمل به خرچري
ارضي از سوي  اصالحات جريان در زراعي هاي زمين به نسبت ادعا اينكه براي زارعين يا كردن

 رومشـگان  نامِ به مالكينِ اي ازعده حدودي در تا البته است. شدهمي آنان به وجود نيايد، واگذار
 بـه  مصرف بي هايزمين دادن با لذا شد. انجام ارضي ترس و هراس اصالحات قانون خاطر به

 كـه  هـا آبـادي  اطـراف  امـالك  كردنـد، مي كار هاآن كشاورزي هايزمين روي كه هايي رعيت
 در گوسـفند  و خر و گاو همانند اهلي حيوانات فقط و نبود ممكن هاآن در كشاورزي گونه هيچ
 كرده قانون اجراي به ملزم را خودشان تا كردند واگذار هاآن به بودند، را چريدن به مشغول آنجا
 هـاي زمـين  همـين  بعـدها  ولي كنند؛ كم خودشان به نسبت را رعايا اعتراض طرفي از و باشند

 صاحبان فقير االن كه شدند رومشگان منطقه هاي زمين تريناهميت با جزء خرچري اصطالح به
 مـردم  ثروتمندترين و بكر ترين صاحب الهي لطف به ارضي اصالحات زمان بضاعت در بي و

 را مهم اين دارانزمين و مالكين وگرنه افتاد؛ اتفاق اين ناخواسته البته آيند. مي حساب به منطقه
 هـا زمـين  معين ايـن  مالكين به نسبت ادعا هازمين آن صاحبان هم االن كه چرا دادند،نمي انجام
 تـأثير  كـه  دانسـت  بايـد  ايـن  بر افزون است. بوده هاآن پدران كنند مالمي عنوان مثالً كه دارند

 و رونـق  باعـث  رومشـگان  در ارضـي  اصـالحات  قـانون  فشـار  لطف به ها زمين اين ناخواسته
 همان زندگي بر آن اقتصادي مثبت و مستقيم تأثير و زمين صاحبان براي مسكوني وساز ساخت
ــت ــاي رعي ــي ه ــاعت ب ــي بض ــد م ــرين     باش ــوي از معم ــم موس ــيد قاس ــا س ــاحبه ب (مص

  ).25/9/1400رومشگان،
ادوات بـه مـردم بـاز     و ابـزار  و بـذر  و هاوام دادن و تعاوني هاي شركت تأسيس با هرچند
 ولـي  داشت، قرار متنفذ افراد اختيار در همچنان كنيم در منطقه رومشگان كشاورزيمشاهده مي

 آمـوزش  دادن بـا  نوين كشاورزي ترويج تر باكيفيت و بهتر بذرهاي و تكنولوژي با مردم آشنايي
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 مردم زندگي و يكشاورز در عظيمي تحول باعث مرور به كشاورزي وزارت كارشناسان توسط
 اجتمـاعي  جايگـاه  بهبـود  و شـغلي  امنيـت  باعـث  كشاورزي توسعه و ترويج شد و رومشگان
 چشـمگير  رشـد  سـبب  تحـوالت  اين با همراه زمان گذر و شد مالك رعاياي خرده از بسياري
(مصـاحبه بـا مهنـدس روميـاني، بازنشسـته جهـاد        شـد  مسائل از بسياري در رومشگان منطقه

اي هاي تعاوني روسـتايي در پـاره  ). شركت1400دي  20بزرگان طايفه روميان، كشاورزي و از 
 هاي كشاورزي،دليل عدم توجه به مطالبات روستاييان در مورد پرداخت و تمديد وامموارد و به

هـا  پرداخت پاداش و بودجه به شركت و ... به ايجاد مناقشات بين مردم و مسئوالن اين شركت
شد تا به اين موضوع باعث مي به ناچار به انجام شكايات مبادرت مي نمودند.انجاميد و آنان مي

[سازمان اسناد و كتابخانـه ملـي ايـران]، شناسـه      انتقال يا عزل اين مسئوالن اقدام گردد (ساكما
  ).2301015507سند:

  
  معايب 3.7

 بـين  كـه  درگيـري  و 1341- 50 سـالهاي  بـين  در رعايا و مالكين بين اراضي تقسيم به توجه با
سوادي كه رعايا نسـبت بـه موضـوع    و فقر و بي اداري همچنين بوروكراسيِ پيچيده   و طرفين

 در كشـاورزي  محصـوالت  توليـد  در مـدتي  اصالحات ارضي داشتند ،باعث شد وقفـه كوتـاه  
 در زراعـي  نسـق  صـاحب  اينكـه  بـا  كـه رعايـا   مناطق بسياري از در بياييد. وجود به رومشگان
شـدند،  مـي  رعايـا  زرع توسـط  كشـت  از مـانع  قـوانين  كـد خـدايان و   ولـي  بودنـد  رومشگان
هاي خودماني به همراه داشت و همچنـين باعـث   كردند كه بعضاً جنگهايي ايجاد مي مزاحمت

در  كـذب  ادعـاي  مـالكين بـا   اختيـار  پيش و رها و يا در صورتبه مزارع از بسياري كه شدمي
 طـرف  از اعتراضـاتي  موجب مالكين و ها كدخدا طرف از ريرفتا مدل اين و اختيارشان بماند

اسـناد   دهـد.  مـي  نشـان  را رومشـگان  در ارضي اصالحات در موجود وضعيت به نسبت رعايا
 بـه  رومشـگان  منطقه مردمي كه در هاي مصاحبه موجود ضمن تاييد شواهد فوق و با توجه به

  )6 شماره سند:( كند. مي ادا را مطلب صحت آمده، وجود
 و رعايا از حكومت وقت تمام حمايت كردن فروكش همچنين و طرفين بين سردرگمي اين

 مانند رومشگان منطقه در كشاورزي رونق و آباداني جهت عمراني كارهاي از بسياري واگذاري
 ديگـر  طرف گرفت. ازمي صورت كندي به آب انتقال هايكانال و جوي ها اليروبي و زهكشي
 بخـوبي  ضـمانت را  بي رعايا به كمك و ها وام توزيع در عدالت نتوانستند روستايي هايتعاوني
 دهـه  در دليـل  همين به و شد زراعت و توسعه در وقفه سبب ادامه در ها تعاوني و بدهند انجام
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 رواج اطـراف  و بـزرگ  شـهرهاي  به روستاها از مهاجرت به ميل رومشگان منطقه در 50 تا 40
 مـزارع  و زرع كشـت  اداره كه توان مالي بنيه بي و بينوا رعاياي موارد از بسياري در كرد، و پيدا

  كردند. كوچ شهرها حاشيه به و فروختند مالكين به ناچيزي بهاي به را خود امالك نداشتند،
 بـه  محدود و كيفيت بي اي وحاشيه هاي زمين واگذاري شد اشاره بدان بيشتر كه همان طور

 و مراتـع  خـود  زمـين  گسـترش  و توسـعه  براي مالكان خرده شد، سبب مالكان خرده به كشت
 زمين واگذاري در خاص مواردي البته كنند. تبديل كشاورزي زمين به و ببرند بين از را هاجنگل

 از را زمين جفت دو يا تبريزي من 100 رعيت فرد نمونه عنوانبه كه شود مي ديده رومشگان در
 توجيـه  بـراي  لـذا  داشـت.  اختيار در شده ثبت كمتري تعداد واقع در ولي بود گرفته فرم مالك

ملكيت زميني كه در دست داشـت، اعتـراض خـودش را     سند به استنادبا  همچنين و اقتصادي
 و مراتع و باير كردند تا كاري كنند كه آنان، مزارع منتقل مي نمود. ولي مالكين قدرتمند سعي مي

 زمينهـاي  از كننـد. بـدين صـورت بسـياري    دست يافته خـويش   تازه ملك ضميمه ها راجنگل
 در شـكايت  نمونـه  در ضـمايم،  شد. مي هموار و صاف مالكان خرده توسط ناهموار و سنگالخ

 نوشـته،  (دسـت  دهـد  مـي  نشـان  را رومشگان در ارضي اصالحات عدم حقانيت  1347 سال
  ) 7 شماره:
 رعايـا  و بـين  شدند تيكه چند بزرگ هايزمينه از بسياري رومشگان در ارضي صالحاتبا ا
 برخـي  در را بـه وجـود آورد.   فـاميلي  و دودماني هاي نزاع موارد از بسياري در و گرديد تقسيم

در  را گذشـته  يبيشترين سندهاي ثبتي در دهه كه مالكين شد سبب ارضي اصالحات موارد نيز
 مأمورين حكم و سند به ارجاع با را بودند داده دست از قبالً كه مزارعي و اراضي داشتند، دست
 بيشتري هايداران زمينباز مالكين و زمين شد باعث ها برگشت داده شود وبه آن اراضي تقسيم

 - 1ركن: سه بر بيشتر كه رومشگان داري زمين و اجتماعي شوند. لذا در كل ساختار صاحب را
 بـا  و آبـي  رعيـت  تملك تحت هاي زمين - 3 موروثي مالك خرده زمينهاي - 2 اربابي هايزمين

ملك شـدند   صاحب باوي رعاياي اي ازهمين ارضي عده اصالحات از وي استوار بود، كه بعد
كرباليي شـعبانعلي امرايـي از    كه آن هم تحت تأثير تصميمات خوانين قرار داشتند (مصاحبه با

  ش). 1400مهر  15بزرگان طايفه امرايي منطقه رومشگان،
  

  لرستان و رومشگان اصالحات ارضي و سلب مالكيت از زنان در .8
در نقـش   پـذيري گيري، نظارت و كنترل از جانب همسر و آسيبمحدوديت در قدرت تصميم

 .اسـت  دادن زمـين  دسـت  در ميان زنان روستايي، ناشـي از سـلب مالكيـت و از   » داري خانه«
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زمين به مردها، قدرت مردها را  حات ارضي با سلب مالكيت از زنان روستايي و واگذارياصال
س زنان روستايي رسـالت  پ آن ازد. برابر و در نتيجه مردساالري را در روستاها تقويت كرچند 
ازپيش از همسران خويش  بيش رفتن استقالل مالي مجبور شدندند و با از دست داري يافت خانه

پذيري و انقياد مهم اصالحات ارضي براي زنان روستايي سلطه اينكه از پيامدهاي. با تبعيت كنند
كوتـاه چنـد سـال پـس از     ه رونق بازار فروش نفت، به فاصل هواسطبهد. وابط خانوادگي بودر ر

 .اقتصاد ايران منحصر به فـروش نفـت شـد    ش) تقريباً 1351- 1355پايان اصالحات ارضي، ( 
كـه   در حـالي  .اي چشمگير سبب رونق شهرها و نابرابري شهر و روستا شدگونهبه اقتصاد نفتي

شـغلي زيـادي    هايوستايي از امكانات رفاهي كمي برخوردار بودند، فرصتدر روستاها زنان ر
در شهرها سبب توانمندي زنان شهري شد. اين در حالي بود كه زنـان روسـتايي بـا واگـذاري     

در مقابـل ركـود روسـتاها منجـر بـه       ها قدرت مذاكره را از دست دادنـد. رونـق شـهرها   زمين
صالحات ارضي نه اگويد در آستامي مجد) 17: 1396. (كرمي،خصومت و دشمني با شهرها شد

تان از جملـه:  اسـ  9در  و توليـد كشـاورز   درصد زمينهـاي كشـاورزي، جمعيـت روسـتايي     60
 ,Majd, 1993)بـود  مازندران متمركز شده  كرمانشاه، لرستان، همدان، آذربايجان شرقي، گيالن و

P442)  و اربابـان  از فراوانـي  . تعدادغربي بودند هايانمالكان زن در است بيشترين تعداد خردهو 
 مناطق مختلف كشور چون لرستان، در ارضي اصالحات گانهمراحل سه و مشمول زمين مالكان

 ارضـي در  اصـالحات  مرحلـه دوم  مالك مشـمول  نفر 250  مجموع از نمونه، براي .بودند زن
 اصـالحات  مرحلـه اول  مشـمول  عمده مالكـان  همچنين يك سوم زن بودند. نفر 135  دزفول
 تـا  زن اربابـان  از تعدادي نيز منطقه اليگودرز بودند. در زن اربابان جزء طبقه بروجرد در ارضي
). اسناد موجود حكايت از 7: 1396وسيعي بودند (كرمي،  امالك مالك ارضي اصالحات قبل از

اصـالحات ارضـي در   هاي مختلف در سلب مالكيت از زنان حتي قبل از تعديات افراد و گروه
از زنانِ كوهدشت لرستان، در عريضه اي كه خطـاب بـه محمـد     ،»فخري افرازه« لرستان دارند.

رضا پهلوي تنظيم و رونوشت از آن را هم به نخست وزير، مجلس شوراي ملي، وزير كشـور،  
چند نفـر گـردن كلفـت و    « از تعديات وزير دادگستري و تشكيالت نظامي كشور ارسال نمود،

كه بـه زعـم وي   - هايي  در تصرف زمين» نفذ محلي و در عين حال ماجراجو و آشوب طلبمت
نمودند، ياد نمود و ضمن اشاره به رفت و آمدهاي ها زراعت مينفر كشاورز در روي آن 5000

ساله خود به دادگستري خرم آباد، از عدم حصول نتيجه الزم سخن راند.  بانوافرازه،  14مكرر و 
دانست و در اين زمينه شوب طلب در دادگستري لرستان را يكي از موانع موجود مينفوذ افراد آ

حتي به برخوردهاي نامناسب از سوي كاركنان دادگستري و نظاميان به خود اشـاره نمـود و از   
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). در رومشـگان بـا اجـراي    27/3/1338، 19- 61- 13- 1- 1- 104خود دادخـواهي نمود.(كمـام،  
مالك زمين، نه تنها از قبلِ اصالحات ارضي به منافعي نرسيدند، اصالحات ارضي برخي از زنانِ 

 كردنـد و در دستشان از پرداخت بهره مالكانه به آنـان خـودداري مـي    بلكه زارعين و رعايا زير
بانو شكر «صدد تصاحب زمينهاي آنان برآمدند. اين موضوع در عريضه اي كه توسط زني به نام 

(بايگـاني اسـناد    ارضي لرستان، ارسال شد، منعكس مي باشـد  به رياست اداره اصالحات» طال
). اسناد موجود حكايت از آن دارند كه 31/3/1343تاريخ سند:  اداره جهاد كشاورزي رومشگان،

در مراحل بعدي اصالحات ارضي در رومشگان همچنان شاهد تعدي به زنان مالك و تصـرف  
نعمت بينايي محروم بود و با داشتن عائله فراوان، باشيم. دختر بس امرائي كه از زمينهاي آنان مي

خـداي رومشـگان، زمينهـاي وي را بـه      در جريان واگذاري زمين به كشاورزان و با دسيسه كد
اي به رياسـت اداره كـل   واگذار نمودند. بنابراين وي در طي نامه» شيخه امرايي«شخصي به نام 

ايگـاني اسـناد اداره جهـاد كشـاورزي     (ب اصالحات ارضي لرستان از خود احقاق حقوق نمـود 
  ).23/1/1348رومشگان، تاريخ سند: 

  
  گيري نتيجه .9

رقـم   50تا اواسط دهـه   1340در مجموعه عواملي كه وضعيت عمومي كشور را از اواسط دهه 
 اصالحات در اصلي زدند، اصالحات ارضي از جايگاه منحصر به فردي  برخوردار است. هدف

 و توسـعه  جهـت  در مسـتقل  كشـاورز  طبقـه  ايجاد و بري و اجاره دارسهم  نظام تغيير ارضي؛
 عـدالت  و زندگي و معيشت جهت مردم براي درآمد همراه و ملي هايشاخص و توليد افزايش

 قـرار  انتقـاد  مـورد  خـارجي  و داخلـي  مختلف هاي طيف جانب از كه بود.  حكومت اجتماعي
بود، به دنبال اجـراي   سلطنت برتر موقعيت تثبيت ايجاد و مردم بين در براي محبوبيت و داشت

 هـاي بخـش  در رونـق  توسـعه  در رومشگان كه مسـتعد  هكتاري900 دشت عدالت بود. اما در
 رشد و تجاري توسعه باعث در اين منطقه ارضي اصالحات حدودي تا بود، كشاورزي مختلف
شناخت و نفوذ حاكمان و شد. زيرا با توجه به  بضاعت رعاياي  كم براي ثروت انباشت و توليد
هـاي  داران قدرتمند در رومشگان عدالت واقعي شكل نگرفـت و بـا توجـه بـه مصـاحبه      زمين

درصـد مـردم ايـن     80توان گفت ،حـدود  متعددي كه در اين زمينه به وجود آمد، به جرأت مي
زديكـان  منطقه ناراضي و البته خشمگين از اين نوع عدالت توسط مالكين بودند كه بعضاً از از ن

مالكين با آگاهي از اين موضوع كه با اجراي قـانون اصـالحات    خودشان به حساب مي آمدند.
ارضي و از دست دادن زمينهاي زراعي به نفع كشاورزان از تعديات و مزاياي قبـل چـون بهـره    
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شوند، با تهديد و سوء اسـتفاده از قـانون اصـالحات    هاي مرسوم محروم ميمالكانه و پيشكش
نمودند و اين ها به نفع زارعين خودداري ميدور زدن قوانين به نفع خود از ثبت زمينارضي و 

نمودند مـنعكس  هايي كه كشاورزان به مقامات مختلف استاني و كشوري ارسال ميدر شكايت
باشد. از ديگر موانع تحقق اصالحات ارضي در رومشگان نظامياني بودنـد كـه هـم سـو بـا      مي

تفاده از منافع حاصل از اصالحات ارضي چه قبل و چه بعد از اصالحات مالكان  و در سوء اس
به تعديات فراوان به مردم اقدام نمودند.  فقـط مـي تـوان     - آنچنان كه در مقاله گفته شد- ارضي

شد كه  اي از رعايا در اين ديارعده ثروت رشد بارز نمونه خرچري هاي گفت تا حدودي زمين
آيد وگرنه در جريان اصالحات ارضي اين د اختالفاتي به وجود ميالبته هنوز هم در بعضي موار

داران و خوانين در اين منطقه بودند كه ثروتمند تر و سرمايه دار تر شدند و رعايا مالكين و زمين
 حفـر  و نـوين  كشاورزي با مردم آشنايي و ارضي اصالحات ادامه روز به روز فقير، تا اينكه در

 تحولي نسبي به وجـود  رومشگان منطقه در تكنولوژي ورود و ارتباطي هاي راه توسعه و هاچاه
داري بود  آورد. از جمله نتايج ديگر اصالحات ارضي در رومشگان سلب مالكيت از زنان زمين

كه در بحبوحه اصالحات ارضي نه تنها از آنان سلب مالكيت شد، بلكـه بـا توجـه بـه جامعـه      
دوران گذشته آنان از اصالحات ارضي كنـار گذاشـته شـدند و    (پدرساالر) ايران از  پاتريمونيال

هاي تعاوني روستايي كه در جهت كمك به زمينهاي آنان به تصاحب افراد ديگر درآمد. شركت
اجراي قانون اصالحات ارضي و توجه به رفاه كشاورزان تأسيس شده بـود، نيـز در رومشـگان    

ديران و متنفذان منـافع مـادي آنـان قـرار     چون ديگر نقاط كشور محل دسيسه و سوء استفاده م
هـاي نـوين كشـاورزي چـون مكانيزاسـيون      گرفت و هر چند كه در مواردي چون اعمال شيوه

هايي داشت، اما در موارد متعدد نارضايتي كشاورزان را بـه همـراه   نمودن زمينهاي زراعي تالش
  داشت كه با تقاضاهايي چون عزل و جابجايي مديران آن همراه بود.
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  ها هميضم
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 شكايت از عملكرد شركت تعاوني روستايي و تقاضاي انتقال سرپرست آن به مناطق ديگر لرستان(ساكما
 .)27/10/1346، 2301015507[سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران]، شناسه سند:
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زورگويان محلي و عدم رسيدگي به سند شكايت بانو فخري افرازه از سلب مالكيت او از زمينهايش توسط 

 .)27/3/1338شكايات وي توسط دادگستري خرم آباد(منبع:كمام، تاريخ سند:
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عريضه كدخدايان و رعاياي روستاهاي رومشگان و طرهان به مجلس شوراي ملي در شكايت از تعديات 

تاريخ  امان اهللا غضنفري، بخشدار كوهدشت و سلب آرامش و آسايش آنان(منبع سند: كمام،
  .)22/6/1323سند:
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شكايت  محمد علي امرايي و ديگر كدخدايان رومشگان از  تعديات استوار يكم(محمد علي حسيني)، 

رياست پاسگاه ژاندارمري رومشگان، و تقاضاي اعزام مأموراني بي طرف به رومشگان  جهت رسيدگي به 
 )2/3/1337اين موضوع(منبع سند: كمام، تاريخ سند:
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به اداره اصالحات ارضي لرستان مبني بر عدم پرداخت پرداخت بهره مالكانه توسط » انو شكر طالب«شكايت 

كشاورزان  به وي و همچنين تصاحب زمينهاي زيردستش. (منبع:بايگاني اسناد اداره جهاد كشاورزي 
  .)31/3/1343رومشگان،تاريخ سند: 
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س شوراي ملي) در عدم واگذاري عادالنه سند شكايت غالمرضا كائدوندي به مهندس رياضي(رئيس مجل

(اسناد  اجاره زمينهاي استيجاري به وي و بعد از تصويب اليحه واگذاري زمينهاي استيجاري [منبع:كمام
  )]4/8/1347ق، تاريخ سند: 22- 16- 2- 3موزه و مركز اسناد مجلس شوراي ملي)]، شماره سند: كتابخانه،
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  نوشت پي
 

 قبلي به امار پالكها  اشاره شددر مطلب  1.

  
  نامه كتاب

  ها.)، ثبت اسناد و امالك و ليست پالك1314رومشگان(اداره ثبت اسناد منطقه 
)، اصالحات ارضي در ايران، تهران، وزارت اطالعات و روابط عمـومي وزارت  1340ارسنجاني، حسن(

  كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه.
 ) مشخصات اقتصادي و اجتماعي نظام بهره برداري در ايران، جزوه سازمان برنامه 1352اشرف، احمد،(
 و بودجه 

  ) آثار باستاني و تاريخي لرستان، جلد دوم، انتشارات آگاه. 1363ايزد پناه، حميد(
  )لرستان در گذر زمان و تاريخ، چاپ اول، انتشارات اساطير 1384ايزدپناه، حميد،(

نشر  ترجمه احمد گل محمدي، محمد ابراهيم فتاحي، )، ايران بين دو انقالب، 1384يرواند،( آبراهاميان،
  چاپ يازدهم. مركز،

  ترجمه رضا رضايي، چاپ اول، نشر بيستون. انقالب مشروطه ايران،) 1379آفاري، ژانت(
  )،گزارش مشروح حوزه سرشماري خرم آباد، سازمان برنامه و بودجه. 1338آمار عمومي، ( 

  رات جامي.) تاريخ ايران دوره پهلوي، از مجموعه تاريخ ايران كمبريج، تهران، انتشا1386آوري،پيتر(
)، سلسله واليان لرستان:مقدمه اي بر تاريخ سياسي ايالم و لرستان، از شاه عبـاس  1388بهرامي،روح اهللا(

  صفوي تا برآمدن رضاشاه پهلوي،تهران: حروفيه.
  مأموريت براي وطنم، تهران: چاپخانه ارتش. ،)1339پهلوي، محمد رضا(

  (خداداد امرايي). يم قادروند از مالك)،سند شكايت درويش كر1342جهاد كشاورزي رومشگان(
  به سازمان اصالحات ارضي لرستان.» بانو شكرطال« )،سند شكايت1343جهاد كشاورزي رومشگان(
  )،سند دست نوشته شيخ حسن امرايي به ريس اصالحات ارضي.1347جهاد كشاورزي رومشگان(
  ان اصالحات ارضي لرستان.به سازم» دختر بس امرايي« )،سند شكايت1348جهاد كشاورزي رومشگان(
(ساكن روستاي چقابـل   )،سند شكايت چراغعلي كوليوند و برادرانش1348جهاد كشاورزي رومشگان(

  رومشكان) از مالكين.
  )،سند شكايت سليمان رحماني از كدخدا.1349جهاد كشاورزي رومشگان(

چاپ اول، انتشـارات   استان، تهران، 6) بررسي آماري وضعيت ارضي ايران در 1367خسروي، خسرو،(
  دانشگاهي تهران.



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 11سال  ،نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش   92

 

  )، درخواست اولين حفر چاه.1343سازمان اداره آب منطقه رومشگان(
  230000405و 2301015507(سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران)، شماره سند: ساكما

  تهران، انتشارات امير كبير. ) خاطرات، به كوشش حميد سياح، 1384سياح، حاج، (
  گذاري، جلد اول، چاپ اول، انتشارات سخن.)نقش نمايندگان مجالس قانون 1375زهرا،(شجيعي، 

  تاريخ اقتصادي ايران، ترجمه يعقوب آژند، تهران، انتشارات خوارزمي. ) 1363عيسوي، چارلز،(
،تاريخ غضنفري، روزگاران لرستان از آغاز تا عصر پهلوي، خرم آباد،  ) 1393غضنفري امرايي، اسفنديار(

  انتشارات شاپور خواست.
  استان لرستان، سازمان برنامه و بودجه. )، جلد نوزدهم،1335(آبان  هاي كشورفرهنگ آبادي
تاريخ تحـوالت اجتمـاعي ايـران، ترجمـه احمدتـدين، تهـران،        )مقاومت شكننده، 1377فوران، جان،(

  انتشارات خدمات فرهنگي.
  معه در ايران، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مركز.)، دولت و جا 1380كاتوزيان، محمد علي همايون (

سـلب مالكيـت از مالكـان زن     هصالحات ارضـي و مسـئل  ) ا1396كرمي، شايان و رحمانيان، داريوش(
سـال بيسـتم و هفـتم، دفتـر دوم،      ،، گنجينـه اسـناد  موردي: غرب ايرانه مطالع ش)؛ 1341- 1351(

  .21- 6 صص )(تابستان
؛ شـماره  19- 61- 13- 1- 1- 104شماره سند: اسناد مجلس شوراي اسالمي)، كمام(كتابخانه،موزه و مركز

، شـماره  1011- 12- 79- 38- 1ق؛ شـماره سـند:  22- 16- 2- 3؛شماره سند:1063- 5- 2155- 14سند:
   1011- 12- 79- 38- 1سند:

)، مالك و زارع در ايـران، ترجمـه منـوچهر اميـري، تهـران: انتشـارات علمـي        1362س،( لمبتون،ا، ك.
  فرهنگي.

  ش. 25/9/1400با سيد قاسم موسوي از بزرگان موسوي منطقه رومشگان، مصاحبه
  ش. 28/11/1400مصاحبه با كرباليي جودكي از بزرگان طايفه جودكي پلدختر،

  ش. 15/7/1400مصاحبه با كرباليي شعبانعلي امرايي از بزرگان طايفه امرايي منطقه رومشگان، 
  ش. 20/10/1400ورزي و از بزرگان طايفه روميان،مياني بازنشسته جهاد كشا مصاحبه با مهندس رو

  )تاريخ ايالت و طوايف لرستان، انتشارات ارديبهشت جانان.1397زاده(معجزي، محمد رضا والي
)، فرمانروايان ناشناخته، فصلنامه علمي پژوهشـي دانشـگاه آزاد    1387موسوي و همكاران، سيد مهدي(

  محالت.
  جنگ طبقاتي در ايران، تهران، انتشارات پيوند.مسئله ارضي و  ،)1359مؤمني، باقر(
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)تجديد حيات هنـر و تمـدن در ايـران، ترجمـه مهـرداد وحـدتي، مركـز نشـر         1373هرمان، جورجينا(
  دانشگاهي تهران.

)، ترجمه فيروزه مهاجر، تهـران، پـرديس   1340- 1360)،زمين و انقالب در ايران(1392هوگالند، اريك(
  دانش.
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