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  چكيده
اصلي  سؤال. حاضر تبيين جايگاه زنان در نظام مالكيت زمين استة مقالاز هدف 
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حضور زنان در نظام مالكيـت زمـين پيامـدهاي متعـددي داشـته      . توان نام برد مي
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  مقدمه .1
 رعيتـي را  اربـاب  مناسـبات  بـه  نگـاه  تبيين جايگاه زنان در نظام مالكيـت زمـين تاحـدودي   

 ةدورشدن كشاورزي در ايـران كـه     تجاريداري و  با رشد سرمايه. دهد مي قرار الشعاع تحت
و ) لرستان( نشين كوچ ةجامعگردد، گرايشي قوي در  مي برشاه  ناصرالدينآن به آغاز سلطنت 

شدن، بـر مبنـاي مالكيـت     اربابغرب ايران براي ترك رعيتي و خان و ) كرمانشاه( نشين ده
 در زنـان  فعاليـت  و حضور گير چشم اي گونه به ).35 - 20: 1300، نا بي( زمين، شكل گرفت
كوتاه مشروطه تا  دورةدر هرچند . يافت افزايش انقالب مشروطه از پس نظام مالكيت زمين

 و ناامني، مالكيت زمين امنيـت نداشـت، ولـي در نهايـت     ومرج هرج دليل بهاستقرار پهلوي، 
. شكسـت  درهـم  را گريز سامان كشان گردن و خوانين قدرت ارتش، كمك به ،پهلوي دولت

 در دهد مي نشان شواهد و شدند زمين مالكيت نظام وارد پيش از بيش زنان جديد فضاي در
در اين مقاله فقـط علـل و    .است يافته يگير چشم افزايش زن مالكان آمار اول پهلوي ةدور

سلب مالكيـت   ةمسئل. شود مي اربابان زن بررسية و پيامدهاي پديد ،هابرد راهعوامل، كنش، 
  .شود اي ديگر واكاوي مي ر مقالهاز اربابان زن در جريان اصالحات ارضي د

  
  همسئلبيان  .2
ي در دار زمـين كشـاورزي و  «دكتري شايان كرمـي بـا عنـوان     ةرسالحاضر برگرفته از  ةمقال

. است ،)inductive approach( ، با رويكرد استقرايي»از مشروطه تا پايان پهلوي ،غرب ايران
 ةمسئل. هاست خودجوش برخاسته از داده صورت به) women landlord( »اربابان زن«مفهوم 
حاضر تبيين چرايي و چگونگي ظهور اربابـان زن در نظـام مالكيـت زمـين در      ةمقالاصلي 

واقعيتـي اجتمـاعي و فرهنگـي در تـاريخ      مثابة به دار زمينتاكنون به زنان . غرب ايران است
: اند بدين شرح ايم ها پاسخ داده تحقيق حاضر به آندر تي كه سؤاال. شده استايران توجهي ن

يـت  در غرب ايران شكل گرفت؟ حضور اربابان زن در نظـام مالك  دار زمينزنان  ةپديدچرا 
  زمين چه پيامدهايي داشته است؟

  
  تحقيق ةپيشين .3

ي بـه مالكيـت و   دار زمـين كشـاورزي و   حـوزة شـده در   انجامهاي  كدام از پژوهش هيچدر 
تحقيق و پژوهشي پيشـتاز   ةپيشينحاضر فاقد  ةمقال. اي نشده است جايگاه اربابي زنان اشاره
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 ةعمداما  ،خورد مي چشم به ها هالي سفرنام در البه دار زميناي به زنان  اشارات پراكنده 1.است
  .اسناد گردآوري شده است ةهاي پژوهش حاضر برپاي داده

  
  روش تحقيق .4

 بـا رويكـرد اشـتراس   ) grounded theory( نوع گراندد تئوري از كيفي حاضر قيتحق روش
)Strauss (و كوربين )Corbin ( بـارني گالسـر  . اسـت )Barney Glaser (  و آنـزلم اشـتراس 
)Anselm Strauss (  معرفـي و در كتـاب    1967در سـال   را اي نظريه و روش تحليـل زمينـه

كردند منتشر ) Discovery Grounded Theory( اي زمينه نظرية كشفعنوان  با خودمعروف 
  :اند اي را چنين معرفي كرده تحليل زمينه ها نآ). 313: 1392محمدپور، (

چگونـه  : ايـم  كـرده  سان يكدر اين كتاب ما توجه خود را مصروف مسئوليتي با اهميتي ... 
اند  دست آمده و تحليل شدهمند در تحقيق اجتماعي به  شكلي نظام بههايي كه  توان از داده مي

پـردازي   نظريـه «كه ما بـه آن   ،ها ما باور داريم كه كشف نظريه از داده. اي كشف كرد نظريه
 شناسي بـا آن مواجـه شـده اسـت     جامعهبزرگي است كه امروز  ةوظيف، گوييم مي »بنياد داده

)Glaser and Strauss, 1967: 1.(  

شكند و از عناصر قديمي نظمي نـو   هم مي ا درر ها فرض پيشدر روند گراندد تئوري محقق 
سـي، روش گرانـدد   شنا جامعهبه غير از  ،امروزه). 27: 1385اشتراس و كوربين، ( آفريند مي

روش . و غيـره كـاربرد دارد   ،هاي بهداشت و پرستاري، بازاريابي، مـديريت  تئوري در رشته
بنـدي و   آوري عبـارت  ها پـس از جمـع   داده. اي است هخان كتابها اسنادي و  گردآوري داده

بـراي  ) purposive sampling( گيـري هدفمنـد   مطالعـه از نمونـه   ةادامـ در . گـذاري شـد   كد
ايـن كـار    دادن انجـام . اربابان زن اسـتفاده شـد   ةپديدتبيين  منظور بهي به اطالعاتي ياب دست

بنابراين، بـا  . تاريخي موضوع بودة كردن زمين روشنهاي دست اول و  مستلزم كاوش در داده
تـاريخي  ة منـابع، زمينـ   ديگـر گيري از  زمان هزاران برگ سند و بهره گردآوري و تحليل هم

هـا تـا اشـباع     روند تجزيه و تحليـل داده . و مفهوم اربابان زن ظهور كرد شد موضوع روشن
و  ،هابرد راهعلّي، و مفهومي ادامه داشت و در نهايت شرايط ) theoretical saturation( نظري

گيري از اسناد بود و بـا   ها بهره ترين روش گردآوري داده مهم. پيامدهاي پديده مشخص شد
) open coding( گذاري بـاز  كار تجزيه و تحليل و كد. استفاده از هزاران برگ سند انجام شد

باع و تكرار ها به حالت اش پس از تحليل اسناد، داده. ها انجام گرفت آوري داده در حين جمع
يي از چگـونگي سـاختن مفـاهيم و    هـا  مثـال  1در جدول . رسيدند و گردآوري متوقف شد

 .شود ها نشان داده مي مقوله
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  ها هايي از چگونگي ساختن مفاهيم و مقوله مثال .1جدول 
  اصليمقولة   مفهوم اصلي  هاي خام داده  رديف

آلمان آمادگي خود را براي خريـد گنـدم و    •  اول نمونة
  .توتون از ايران اعالم كرد

هاي تجاري كشاورزان را به كاشـت   شركت •
  .كنند مي ترياك و چغندر تشويق

هـا را بـه    زمـين  تـر  بـيش سود  رايمالكان ب •
ــاك و پنبــه اختصــاص  ،كاشــت چغنــدر، تري

كمبود شديد  علت بهبرخي از واليات . اند داده
  .اند گندم در مضيقه

صــادرات محصــوالت  •
  كشاورزي

  ت ترياك و چغندركاش •
  تغيير الگوي كشت •
  محصولي تكتوليد  •

شدن  تجاري •
  كشاورزي

رفت و رفتارش  غرّه مي چشمزن خانه مدام  •  دوم نمونة
  .تهديدآميز بود شوهر كامالً با
الملوك پـاليزي در   زاده و تاج فخرالتاج ربيع •

  .بيش از صد روستا در كرمانشاه مالكيت دارند
ــاد تظلــم رعايــاي شــادياز قــراري كــه  •  آب
خـود  اصـلية  اند به مسـاكن   نمايند خواسته مي

الملـوك   عودت كنند، سركار عليه خانم شـرف 
كدخدا ولي را غارت و خانة جمعيتي فرستاده 

بيگ و حاتم را پس از چـوب و شـكنجه    علي
كـاري   كتكواسطة  بهزنجير نموده و موسي نام 

  .مشرف به موت است
خواستگاري، براي جلـب  رسم است هنگام  •

اي  رضايت دايي عروس، دامـاد بـه وي هديـه   
  .كند مي تقديم

  سلطه بر خانواده •
  استقالل مالي •
  قدرت استبدادي •
  خودكامگي •
  ارجحيت مقام دايي •

  ساالري زن •

مشابهت، كدها در سطح باالتري از انتزاع تقليل يافتند و  برحسبدر سطح اول كدبندي، 
 axial coding (60( محوري  در سطح دوم كدبندي يا كدبندي. مفهوم اصلي ساخته شد 154
تـم   selective coding (8( گزينشـي   سوم يـا كدبنـدي   ةمرحلعمده ساخته شد و در  ةمقول

  .است شدني مشاهده 2اصلي شكل گرفت كه در جدول 
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  شده استخراج ةهستهاي  و مقوله ،هاي عمده مفاهيم، مقوله .2ل جدو
  تم هاي عمدهتعداد مقوله تعداد مفاهيم عمده رديف

  قانون ارث در اسالم 5 12  1
  قانون ثبت اسناد و امالك 8 32  2
  برقراري امنيت 15 36  3
  مالكيعمده /مالكي خرده 5 15  4
  غايبارباب /حاضر ارباب 4 12  5
  مالكانهةبهرشدن  نقدي 14 26  6
 ساالري زن 7 21  7

  
  هاي تحقيق يافته .5

ظهـور اربابـان زن ذكـر     ةپديـد و پيامدهاي  ،هابرد راهدر ادامه شرايط علّي، شرايط ميانجي، 
  .است شدني مشاهده زيرظهور اربابان زن در شكل  ةپديدمدل پارادايمي . شود مي
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  زن اربابان ظهور ةديپد يميپارادا مدل. 1 شكل

  پيامدها
شدن بهرة  پولي •

  مالكانه
  ساالري زن •
رشد آمار  •

  مالكان زن
خريد و  •

فروش حقوق 
  اربابي

ادعاي جايگاه  •
  ارباب بزرگ

 قف امالكو•

 زمينه
  كرمانشاه •
 پهلوي اول •

  يعلّ شرايط
  افول جامعة ايلي •
جايگاه زن در جامعة  •

  ايلي
  مشروطه •
  قانون ارث در اسالم •
  طلبي زنان جاه •
  اسكان عشاير •
  ثبت اسنادقانون  •
  برقراري امنيت •
  شدن كشاورزي تجاري •
 ازدواج •

  بردها راه
فعاليت زنان در  •

  كشاورزي
تسامع و  •

  تساهل
خريد و فروش  •

دست  زمين به
  زنان

  مالكي  خرده •
  مالكي عمده •
  غايب ارباب •

 پديده
ظهور اربابان  •
 زن

 گرمداخلهشرايط
سيطرة فرهنگ  •

  ايلياتي
هاي  سياست •

 كالن دولت
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  شرايط علّي ظهور اربابان زن در غرب ايران 1.5
قانون «، »ايلي جامعةجايگاه زن در «، »ايلي جامعةافول «ها  در روند تجزيه و تحليل داده

، »برقـراري امنيـت  «، »اسـكان عشـاير  «، »قـانون ثبـت اسـناد و امـالك    «، »ارث در اسالم
تـرين شـرايط علّـي ظهـور      مهـم » ازدواج«و  ،»كشاورزيشدن  تجاري«، »طلبي زنان جاه«

  .اربابان زن بودپديدة 
بـه  ) Zangeneh( آميز حكومت كرمانشاه از خانـدان محلـي كـرد زنگنـه     مسالمتانتقال 
ميرزا دولتشاه و نفوذ قدرت حكومـت مركـزي در منطقـه سـبب تسـريع رونـد        محمدعلي

نفـري    8000جمعيـت  ). 176: 1363شوشتري، ( دشسران ايالت كرمانشاه شدن  نشينشهر
 نفـر رسـيد   12000ق بـه    1237نفـر در سـال    4000ق بـا رشـد     1210كرمانشاه در سـال  

نفـر، و در سـال    30000يـت كرمانشـاه بـه    ق جمع  1285در سال ). 839: 1339شيرواني، (
ايلي و  جامعةبه موازات افول ). 228 - 226: 1363دوسرسي، ( نفر رسيد 50000ق به   1331
قدرتمنـد ايـالت بـه مناسـبات     ساي ؤرورود  ةزمينسران ايالت و عشاير شدن  جانشين يك

عوامـل از جملـه    ديگر راه هماين تغيير سبك زندگي، به . رعيتي فراهم شد اربابكشاورزي 
  .كردحضور زنان در نظام مالكيت زمين را فراهم  ةزمينايلي،  جامعةجايگاه زن در 

خانه در   خانه در پس روبند و درون  در دوراني كه زنان ايراني برون ،به روايت سياحان
زنان ) 31: 1366كوليوررايس، ( گونه فعاليت اجتماعي محروم بودند اندروني بودند و از هر

ي برخـوردار  تر بيششدند و از آزادي عمل  ت و عشاير بدون نقاب در جامعه ظاهر ميايال
ها  زنان و دختران خان: گويد مي) ColliverRice( كوليوررايس). 163: 1375بيشوب، ( بودند

زمـين از آن   مشـرق در  هـا  نكسـي از خـواهران آ   تـر  كـم اند كـه   مقام و منزلتي كسب كرده
) Baron De Bode( بارون دوبد ةسفرنامدر ). 62 - 61: 1366، سكوليورراي( دار استربرخو

  :آمده است
برد و در عين حـال،   شود رفعت او را باال مي اعتمادي كه به تقواي زن ايلياتي نشان داده مي

تري براي  مناسبانگيزد و او را رفيق  شخصيت خود او قدرشناسي را در بين اطرافيان برمي
  ).328: 1371دوبد، ( كند مي مرد

و زمـاني كـه    ندزنان ايلياتي دوشادوش مردان در كارهاي بيرون از منزل فعاليـت داشـت  
گرفتنـد و   مـي  امور را به دسـت  ةبردند، زنان سررشت سر مي بهخوانين در واليات دوردست 

انقـالب  ). 60 - 59: 1366كوليوررايس، ( كردند زندگي و كار وابستگان به ايل را هدايت مي
مشروطه براي زنان راهي بـود  . ايران اثر گذاشت جامعةر دي گوناگونهاي  مشروطه از جنبه



 51   و ديگران داريوش رحمانيان

و حقـوق   ،آمـوزش، لغـو ازدواج در سـنين پـايين     زمينـة هاي خـود را در   كه آنان خواسته
از زمان وقوع مشـروطه و تشـكيل   ). 12: 1394گلستاني و پهلواني، ( ندكرداجتماعي مطرح 

و مبارزه با فرهنـگ مردسـاالر در    ،، اقتصاديمجلس اول زنان براي احقاق حقوق اجتماعي
دولـت  ). 42: 1381خسـروپناه،  ( فعاليـت داشـتند   گونـاگون هاي  ها و جمعيت قالب انجمن

ازپـيش   بيشدوم قرن نوزدهم،  ةنيمداري غرب، از  وابستگي به اقتصاد سرمايه علت بهقاجار 
هاي خالصه  مناصب و زميندولت براي تأمين نياز مالي سياست فروش . محتاج به پول شد
ق مجلـس شـوراي     1325در تاريخ يازدهم صفر ). 83: 1388عيسوي، ( را در پيش گرفت

 قبالًهايي كه  زمين). 332: 1362لمبتون، (كرد ي را ملغي دار تيولموافق رسم ي أر 74ملي با 
 ها نتيول به اشخاص واگذار شده بود پس از قانون رفع تيول كماكان در تصرف آ در حكم
هـاي دولتـي    ان و وابستگانشان براي تثبيت مالكيت خصوصي بـر زمـين  دار تيول. باقي ماند

). 462 - 458 :همـان ( اي از امالك را به نام خود و نزديكانشان به ثبت رساندند بخش عمده
شهر در ايالم و دهاتي در لرستان، پس از مشروطه  درهاي از امالك  براي نمونه، بخش عمده

 به بانو آغاسلطان هاشمي منتقل شده اسـت  ،خاندان واليان پشتكوه و پيشكوهو افول قدرت 
. بودنـد ) شـهر  دره(أجران و اربابان موروثي سيمره تخاندان ميرها مس). 25086/230: ساكما(

هاي محلي بخشي از امالكي كه سابق بـر   پس از انقالب مشروطه و تضعيف قدرت خاندان
  ).4242/230: ساكما( زندانشان منتقل شدآن تيول خوانين بود به زنان و فر

 سوره نسـاء مبنـاي قـانون ارث در اسـالم اسـت     ة و آخرين آي يازدهم، دوازدهم،آيات 
از  مؤنـث طبق قانون ارث در دين اسالم، فرزندان مذكر دو برابر فرزنـدان  ). 12 - 11: نساء(

هاي كشاورزي به ارث  زمينپدر اعم از اموال منقول و غيرمنقول و از جمله باغات و ة ماترك
و امـام  ) ع(  بردن زن از شوهر، به استناد دو روايـت از امـام بـاقر    ارثة البته در فقر ؛برند مي

 2بـرد  ، نظر مشهور فقهاي اماميه بر اين بوده است كه زن از زمين شوهر ارث نمي)ع(  صادق
در  ني بنيـادي بديهي است قانون ارث در دين مبـين اسـالم عـامل   ). 516: 1401حرعاملي، (

دهـد اكثـر اربابـان زن     شواهد و مـدارك نشـان مـي   . ي زنان به مالكيت زمين استياب دست
ن زن امالك بزرگ ه،نمونبراي . اند ارث مالك زمين شدهة واسط بهدر اين پژوهش  شده بررسي

 تـر  بـيش ذكر جزئيـات  . اند فرمانفرماييان وارث مالكين بزرگ بوده و ها، اردالن، مانند پاليزي
  .مقاله آمده استة ه در اداممسئلاين 

 ش به تصويب رسـيد   1290ارديبهشت  21ماده در  139اولين قانون ثبت اسناد شامل 
)http://hoghooghesabt.persianblog.ir .(      قانون ثبـت اسـناد بـا حـذف و اصـالحاتي در

ماده با عنوان قانون ثبت اسـناد و امـالك مبنـاي عمـل      157ش در   1310اسفند  26تاريخ 
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ثبت اسناد و امالك  دوازدهو  يازدهدر قانون جديد طبق مواد ). http://icbar.ir( قرار گرفت
 مثابـة  بـه  ،نامـه بـه ثبـت نرسـد     ملكـي در موعـد مقـرر در آيـين     چـه  چناناجباري شد و 

  :22 ةمادطبق . شد ك ثبت ميالمال مجهول
ـ     همين ه كه ملكي مطابق قانون در دفتر امالك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كـه ملـك ب

رديده و اين انتقـال نيـز در دفتـر    گمنتقل   اوه سم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور با
رسيده باشد مالك خواهد  ه اوب اًكه ملك مزبور از مالك رسمي ارث امالك به ثبت رسيده يا اين

  ).91: 1326، گذاري مجموعه قوانين موضوعه و مصوبات دورة هشتم قانون( شناخت

معـروف بـود از اواسـط    ) Takht-e-Ghapoo( »قـاپو  تختـه «طرح اسكان عشاير كـه بـه   
. شاه قاجار براي ايالت و عشاير غرب ايران در دستور كار قرار گرفـت  حكومت ناصرالدين

نشـين   جا اي از ايالت و عشاير داوطلبانه در نقاطي يك كارآمدن رضاشاه، عده رويتا قبل از 
ــه«حمــداهللا مســتوفي ايــن شــكل اســكان را  . شــدند ــاپوي طبيعــي تخت ــده اســت» ق  نامي

لرسـتان و خوزسـتان،    ران حكمالدوله،  ي حشمتران حكم دورةدر ). 301: 1326  مستوفي،(
. دهكده اسكان يافتند 120قاپو و در  بخش بزرگي از طوايف سلسله در صحراي الشتر تخته

: سـاكما ( دهكده براي اسكان عشاير دلفان سـاخته شـد   40خاوه حدود جلگة نين در چ هم
پهلوي اول سياست اسكان عشاير با كمك ارتش در غرب ايران اجـرا   دورةدر ). 503/296
ش دولت مكلف شد به خانوارهـاي    1311مصوبات مجلس شوراي ملي در سال  طبق. شد
مجموعه قوانين موضوعه و مصـوبات  ( جانشين در كرمانشاه و لرستان زمين واگذار كند يك

و  ،اي زمين، سه خروار بـذر، يـك رأس گـاو    قطعه). 705: 1326، گذاري دورة هشتم قانون
طـرف دولـت بـراي امـرار معـاش يـك خـانوار         تومان نقد تسهيالتي بود كـه از  500مبلغ 
ش به تعدادي   1314به استناد اسناد در سال ). 4242/230: ساكما( قاپو اختصاص يافت تخته

سياسـت  ). 142/230: سـاكما ( مهران زمين واگذار شـد منطقة يافته در  اسكاناز زنان عشاير 
ضي كـرد و بـر مبنـاي    اسكان عشاير جمعيت انبوهي از عشاير كوچنده را وارد مناسبات ار

 سرپرست خـانوار، تنهـا وارث مالـك    در جايگاه ،توان گفت زنان عشاير حدس و گمان مي
  .اند شدهو از راه خريد و فروش در گسترش مالكيت زنان سهيم  ندا هبود

غالب زندگي در غـرب ايـران   ة گري روي تا قبل از تشكيل دولت مدرن، غارت و چپاول
). 66: 1371استارك، ( كرد اشت روزگاري خوش سپري ميبود و هر كس اسب و تفنگي د

كـه  دهد  بررسي اسناد نشان مي 3.در اين دوره بسياري از مالكان امالكشان را از دست دادند
ي افـزايش يافتـه   گيـر  چشـم  طور پهلوي اول آمار تعداد زنان مالك زمين به دورةدر اواسط 

گريز، بسط نفوذ قدرت حكومـت   خوانين خودمختار و قانونشدن  از عوامل آن مطيع. است



 53   و ديگران داريوش رحمانيان

 دار زمينزنان  ةپديدي از ديگر شرايط علّ. و برقراري امنيت اجتماعي بود ،مركزي در دهات
 »خـان «ة زنان در غرب ايران به جايگاه مردان ،به استناد منابع. طلبي اشاره كرد توان به جاه مي

)khan (ميرزا دولتشـاه در كرمانشـاه    حاكميت محمدعلي دورةر براي نمونه د. اند دست يافته
ميرزا دولتشاه طالـب ازدواج   حتي محمدعلي ؛بود» زاده خانم خان« ةعهدرياست ايل كلهر بر 

) Sir John Malcolm( سـرجان ملكـم  ). 160 - 159: 1379چريكف، ( 4زاده خانم بود با خان
رئـيس  «: گويد مي ،دشت رئيس ماهيم هنگام عبور از كرمانشاه، در توصيف   1801در سال 

گيـري و قاطعيـت    است با حدود پنجاه سال سن و قدرت تصميم  بنيه قويدشت زني  ماهي
  ).657: تا بي، ملكم( »بسيار، چون كاترين امپراتريس روسيه

ق، مصادف با   1264كشاورزي در ايران را از آغاز سال  شدن ينوشيرواني سرآغاز تجار
فاصـل   حد). 192: 1361نوشيرواني، ( كرده استان بيشاه قاجار،  يننشستن ناصرالد تخت به

گي اقتصاد داخلي ايران و تعامل و بست هم دورة در حكمشاه تا مشروطه،  ناصرالدينجلوس 
 يدار زمـين جـوي جهـاني، سـبب تحـول جـدي در نظـام        در اقتصـاد سـلطه  شـدن   جذب

مـل تغييـر آن بـود كـه بخـش      عا. مالكـان شـد  ة و تغيير در تركيب طبق) 7: 1361  اشرف،(
اي شد، يعني توليد محصوالتي براي پاسخ به نيـاز بازارهـاي    تازهة دار وظيف كشاورزي عهده

ي به دار زمينهاي كالن، تغيير ساختاري از  شدن مالكيت خرد). Shakoori, 2001: 46( جهاني
تـرين شـرايط    و تغيير الگوي كشـت از مهـم   ،)212 - 206: 1393عبداللهيان، ( مالكيت زمين
محصولي يكي  تكتغيير در تركيب مالكان و توليد . اربابان زن بود ةپديدگيري  علّي در شكل

  ).Gilbar, 1983: 186( قاجار است دورةاز عوامل تورم اقتصادي اواخر 
از قاجـار،   دورةمالكيت زنان بود و قشـرهاي مسـلط، در    ةتوسعازدواج يكي از عوامل 

در ). 45 - 44: 1388اشـرف و بنـوعزيزي،   ( كردنـد  مي طريق ازدواج با هم پيوندها را حفظ
بـراي نمونـه،   . ملك تعيين شـده اسـت   در قالبزنان  ةمهريقاجار  دورةهاي  غالب عقدنامه

ازدواج دختر يكي از خوانين كلهر با  ةواسط بهدشت كرمانشاه  مالكيت هفت دهكده در ماهي
). 478، 4ج : 1373ســلطاني، ( حكــام زنگنــه، در عــوض مهريــه، بــه كلهرهــا منتقــل شــد

ميرزا  قلي امامازدواج با  ةواسط به، »كدخدا«خان زنگنه، معروف به  خانم دختر سبزعلي سلطان
ل اعتضادي دختـر  بتو). 966، 1 ج: همان( عمادالدوله مالك امالك وسيعي در كرمانشاه شد

خان لشكرنويس، با وجود چهل سـال اخـتالف سـن، بـا عبدالحسـين       جوان ميرزا سيدعلي
بتـول   ةعهـد امالك وي در كرمانشاه بـه   ةادارپس از فوت فرمانفرما . فرمانفرما ازدواج كرد

ازدواج سياسي  ةواسط بهديگر از مالكيت زنان  نمونة). 1260، 4 ج: همان( فرمانفرماييان بود
بـا عطـاءاهللا    ،)اعتضادالسـلطان ( رضا اعتضادي دختر حاج سيدعلي ،فريده اعتضاديدواج از
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). 1020 :همـان (اسـت   5الدولـه  از خاندان معروف وكيـل ) چهارم ةالدول وكيل( ساالرسلطان
لرسـتان و   ران حكـم الدولـه،   تـوان ازدواج واليـه حشـمتي دختـر حشـمت      گونه مـي  همين

ايـن  ة واسط بهواليه حشمتي . رضاخان، آخرين والي پشتكوه، را ذكر كرد خوزستان، با غالم
 بـانوي اربـاب   نامباشـر  را دارايـي  قريـة  .آباد، شد دارايي، واقع در خرمقرية ازدواج مالك 

 داشـت  مالكانهبهرة نقد  تومان 1000 و غله خروار 350 تا 200 از ساالنه وكردند  مي اداره
  ).8522/240: ساكما(

  زمينه 1.1.5
). 98: 1385 اشـتراس و كـوربين،  ( زمينه يعني محل حوادث و وقايع متعلـق بـه پديـده   

  ، اسـت  از مشـروطه تـا پايـان پهلـوي اول     ،كرمانشـاه منطقـة  گيـري پديـده    شكلة زمين
  ).ش 1320 -1285(

  پديده 2.1.5
  .مورد نظر ظهور اربابان زن در غرب ايران استة پديد

  
  گر شرايط مداخله 2.5

. ها تاوان سنگيني پرداخت داري سال فرهنگ ايلياتي و گلهة كشاورزي غرب ايران زير سيطر
هاي كوچك كشـاورزي   قدرت بالمعارض در غرب ايران ايالت و عشاير بودند و جمعيت

تعارض و تصادم فرهنگ كشاورزي با فرهنـگ  . قرار داشتندشدن  همواره در معرض غارت
 بسـياري را رقم زد كه طي آن زنان ي اوضاعدولت در حمايت از كشاورزي  ةاخلمدايلي و 

قاجار شروع شده بـود،   دورةكه از  ،هاي خالصه فروش زمين. به مالكيت زمين دست يافتند
براي خريد و فـروش   بسياريتداوم يافت و امالك  تر شكلي گسترده بهپهلوي اول  دورةدر 

  .در اختيار مردم قرار گرفت
  
  هابرد راه 3.5

، »مـالكي  عمـده «، »خريد و فـروش زمـين  «، »تسامع و تساهل«، »فعاليت زنان در كشاورزي«
مالـك،   زنـان در جايگـاه عمـده   . نـد ها بودبرد راهترين  عمده» غايب ارباب«و ، »مالكي خرده«

 در سـندي  اسـتناد  بـه . كشاورزي فعاليت داشـتند  حوزةو رعيت فاقد زمين در  ،مالك خرده
 در» گاوكـل « ةقريـ  ةمزرعـ  از» مـالكي  حقـوقي  منافع« خانم  سلطان بانو مريم ق  1281 تاريخ
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اسـت   شده ذكر سند اين در). 24583/296: ساكما( است كرده واگذار اجاره به را كرمانشاه
 مالكي حقوق و حق و) شلتوك( »كاري مرزه« و ،سبزي صيفي، حبوبات، ،كاري غله همة كه
 ،خـانم  محترم منورخانم، خانم، باال خانم مالكان .شود مي واگذار مستأجران به مزرعه آب در
 در واقـع » خشـكه  سـراب « معـروف  مزرعـة  مـالكي  حقوق ق  1342 سال در خانم ايران و

 تعيـين  نقـد  تومان 780 اجاره مبلغ. كردند واگذار مستأجر به سال پنج مدت به را كرمانشاه
  .)12574/296: ساكما( شد

اي  مالكانه، ملزم به رعايت گونـه ة كشاورزان، جدا از پرداخت بهررعيتي  ارباب ةدر دور
داشـت   هـا  نخاص از رفتار اجتماعي بودند كه نشـان از سـطح پـايين مراتـب اجتمـاعي آ     

مصداق بيروني سرسپردگي ها و غيره  تا فشردن دست گرفته از زانوزدن). 243: 1361  يف،(
هـايي   نشانه ها اين ؛رعيتي بود اربابة جامعترين عرف  عامكه شد  محسوب ميبرتر  يبه فرد
 اجتماعي اسـت  هايترين پيوند مستحكمة كه ريش شد محسوب ميكردن ذهنيتي  مرئيبراي 

حضــور زنــان در نظــام مالكيــت زمــين مناســبات ســخت و خشــن ). 257: 1361بلــوخ، (
در اشتند و ي دتر كمرعاياي اربابان زن قيود اجتماعي . رعيتي را تاحدودي تعديل كرد ارباب

بـراي  . )Morgan, 1914: 585( دار بودنـد ري برخـو تر بيشرعاياي خان از آزادي  مقايسه با
جفـت   200مبـذر  » گـواور «و در  زمين جفت 414كرمانشاه مبذر » كفرآور« ةمنطقنمونه در 

 رعايا حيف و ميل راامالك اشرف  ةمالكان بهرة. زمين كشاورزي متعلق به اشرف پهلوي بود
  ).7680 - 47 - 54: ناد انقالب اسالميمركز اس(كردند  مي

. گونه آماري بر مبناي تفكيك جنسيت از مالكان زمـين در ايـران در دسـت نيسـت     هيچ
ي كشـاورزي  هـا  تـوجهي از مالكـان زمـين    درخورتعداد  كه دهد بررسي محققان نشان مي

 3810 مجمـوع  از ،ق  1345 - 1336 هـاي  سال در 6.مورد بحث زن بودند دورةكرمانشاه در 
، مسئول دفتر ثبـت  7مهدوي  فيض محمدمهدي مال جلدي سه دفتر در اسناد ملكي، ثبت فقره

 و ،فـروش  شـامل خريـد،   زنـان  مالكيت موضوع با نامه مبايعه 1500 حدود اسناد كرمانشاه،
 به اسـم  اسناد ملكي ثبت باالي رقم اين). 12575/296: ساكما( است شده ثبت زمينة اجار
 مـادر  ،»خـانم  ملكه حاجيه«. است توجه جالب بسيار دهه، يك از تر كم كوتاه ةفاصل در زنان،

 هـاي  قريـه . شد واگذار پسرش به وي امالك بود و لرستان مالكين عمده از الدوله، حشمت
 خـانم  ملكـه  امالك از بخشي شااحمدي چقا ةمزرع و گرزگرز، ةمزرع ،كاه كره بلوك بليلوند،

 ،»خانم زاده نيك« بانوان ق  1244 سال در اسناد، طبق ).2564/230: ساكما( شد مي محسوب
   كاشـانتو  معـروف  مزرعـة  از سـهامي » خـانم  سـلطان  زينـب « و ،»خـانم  سلطان خديجه«
)Kasha-n-too( چمچمال در )Chamchamal( رضـاخان  علـي  حاجي وارثان از را كرمانشاه 
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هرچند پس از انقالب مشروطه، بـا الغـاي    ).81259/298: ساكما( اند كردهخريداري  زنگنه
اي  مـالكي توسـعه يافـت، كماكـان، عـده      هاي كالن شكسـته شـدند و خـرده    مالكيت ،تيول
 بـه ) آباد اسالم( آباد شاه. باقي ماندند) ش  1341( مالك تا سال اجراي اصالحات ارضي عمده
 عـوض  در )هـا  يزيپـال ( مالكان طرف از ق،  1344 سال شعبان در مزرعه، و قريه 72 راه هم
 الملـوك  تـاج  بانوان). 45623/240: ساكما( درآمد رضاشاه مالكيت به تومانهزار  260 مبلغ

 ةمنطقـ  هـا  نآ. بودنـد  مزبـور  امـالك  نامالكـ  عمده از )پاليزي( 8زاده ربيع فخرالتاج و پاليزي
 و قريه پارچه 100 در بيش از پاليزي الملوك تاج و فخرالتاج. فروختند رضاشاه به را وسيعي
  . )همان( داشتند مالكيت دهكده

بـودن   غايـب ناگزير،  بهمالك كه چند ملك دور از هم داشتند،  عمده ةطبقوجه مشترك 
مالكـان غايـب    طبقـة اربابان زن نيز در ). 82: 1381؛ هوگالند، 478: 1362لمبتون، ( است

پژوهشـي ديگـر   كه در شد  ها نبودن سبب سلب مالكيت از آ غايبگيرند و همين  قرار مي
  .شود بررسي مي

  
  پيامدها 4.5

خريـد و فـروش حقـوق    «، »رشد آمار مالكـان زن «، »يساالر زن«، »مالكانه بهرةشدن  نقدي«
ترين پيامـدهاي ظهـور    از جمله مهم» وقف امالك«و  ،»ادعاي جايگاه ارباب بزرگ«، »اربابي

  .رعيتي بود ارباب ةدوراربابان زن در 
 .اسـت شكل نقـدي   بهمالكانه  بهرةرعيتي تعيين  اربابويژگي بارز مالكيت زنان در نظام 

سـختي   بـه  كـه  ،تجمالتـي  وسـايل  و جـواهرات  و طـال  به زن اربابان ةعالقرسد  نظر مي به
در غالب . شود دريافت و محاسبه نقدي مالكانهة بهر دكر مي ايجاب بود، غله با پذير معاوضه

  ).8522/240: ساكما( مالكانه نقدي تعيين شده استة اربابان زن بهرة نام اسناد اجاره
در ميان . ارتباط تنگاتنگي با مالكيت زمين داشته است) ساالري زن(فرهنگ مادرساالري 

تبع آن  بهي مادرساالري و ها اند برخي ويژگي ي داشتهتر بيشنمود  دار زمينطوايفي كه زنان 
). 93: 1372خسـروي،  ( اص اجتماعي مطرح شده استاصطالح دايي يا خالو با وظايف خ

مردان ة زنان بيگانه را خاله و همة ي مادرتباري نيرومندتر است همها در طوايفي كه ويژگي
يـا  » مهتـري  پـدر «برعكس، خانواده در بين ايالت و عشاير از نوع . خوانند غريبه را دايي مي
ر به لرستان رفتار برخـي از اربابـان   جهانگرد انگليسي در سف). 74: همان( پدرساالري است

گويد اين رفتار نشـان   مرد خانه تهديدآميز و آمرانه توصيف كرده است، استارك مي بازن را 
  ).26: 1377استارك، ( از درآمد مستقل آنان دارد
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بـرداري   مالكانـه از زمـين بهـره   ة آوري بهر اربابان غايب با فروش حقوق اربابي و جمع
 ةغلـ  خـروار  520 مقابـل  در ق  1346 سال در خانم آغا بي بي ونه، عاليجاهبراي نم. كردند مي
 سـال  پـنج  تـا  را كرمانشاه در واقع »مله پشت« و »داردرفش« ةمزرع مالكي حقوق شده پاك

 تحويـل  شـهر  در غلـه  خـروار  140 سال هر كه بود  اين شده تعيين شروط از. است فروخته
 از زنگنه، خان محمدقاسم دختر ،»خانم سلطان فاطمه«. )12574/296: ساكما( شود داده مالك
 ةمنطق در هايي زمين ق  1269 سال در خانم سلطان فاطمه .بود كرمانشاه در مالك زنان جمله
نقـش   نامـه  اجـاره  اسناد پاي در ارباب بانوي هرم. است داده اجاره كشاورزان به دشت ماهي
  ).24586/296: ساكما( است بسته

شـأن مـردان    رعيتي در تالش براي كسب حقـوقي هـم   ارباب ةدوربرخي مالكان زن در 
. اند به اين جايگـاه دسـت يابنـد    اند، البته تعداد اندكي از زنان توانسته بودهمدعي مقام خاني 

معـروف بـه    9براي نمونه، بانو حميـده اردالن . طلبي به مواردي اشاره شد در بحث جاه قبالً
سردار رشيد همسر بـانو حميـده   . مله خوانين مقتدر كردستان بوده استالملوك از ج شرف

الملـوك و مـأمور    تحت سيطره و شعاع همسرش شـرف  كامالًكوكبه و دستگاهش  ةهمبا «
» بـزرگ خـانم   خانم«مادر حميده معروف به ). 152: 1373سلطاني، ( »اجراي منويات او بود

، »گرمخاني«هاي  قريه). همان( رمانشاه بوده استنيز از مالكان و زنان بانفوذ در كردستان و ك
واقع در روانسر از جمله بخشي » آباد شادي«و دوازده قريه در  ،»آباد پايين مسكين«، »قالنجه«

اردالن در كاشـت محصـوالت    بانو رشيد). 164/370: ساكما( از امالك بانو رشيداردالن بود
بـود  ركت آبياري كرمانشاه منعقد كرده كشاورزي تجاري فعاليت داشت و قراردادهايي با ش

يا » خان هستم«معني » م«و پسوند » خان«مركب از » خانم« ةواژذكر است كه شايان ). همان(
ان زن بوده است ران حكمدر اصل لقب » والي«مؤنث » واليه«نين اسم چ هم. دهد مي» من خانِ«

  .معنايي داشته باشدارتباط ) chevalier( »شواليه«فرانسوي  ةواژو ممكن است با 
مـادر  خـانم   مهرافـروز . انـد  كـرده كرمانشـاه وقـف    ةمنطقـ در  را يبسـيار امـالك  زنان 

چمچمـال را وقـف كـرده     ةمنطقدانگ در  روستاي شش پانزدهعمادالدوله، حاكم كرمانشاه، 
 شـانزده اهللا خان، از امالكـش   هدايتدختر  ،خانم سكينه). 475، 1 ج :1382كشاورز، ( است

خـانم قمرالتـاج سـاري اصـالني     ). 363 - 360 :همـان ( وقف بر اوالد كرده اسـت  روستا را
حلقه چاه در كنگاور وقف كرده و توليت با شخص واقـف   220 راه همبه را مقداري زمين 

برخي زنان توليت امالك وقفـي را بـر عهـده داشـتند و بـا      ). 804، 2 ج: همان( بوده است
 ةمزرعـ توليـت  . كردنـد  مـي  بـرداري  از امالك بهـره و غيره  ،استخدام مباشر، ضابط، كدخدا

و غيـره از طـرف    ،جواهرخانم بود، توليت مزارع يلوه، گاكيه ةعهدچاله در كرمانشاه به  چال



  ... از مشروطه تا پايان پهلوي اول ،ظهور اربابان زن در غرب ايران   58

). 57- 50 :همـان ( واقف، كشورسلطان خانم، به بانوان اختر و عشرت خانم واگذار شده است
وقفـي اسـتد، واقـع در    مزرعـة  توليـت  امريكـايي   Jenny Cruz(10( خانم جني كروز استد

سازمان اوقاف و  ةآمار منتشرشد براساس). 118 - 115 :همان( كرمانشاه، را بر عهده داشت
 جـاي مانـده اسـت    موقوفه در سراسر كشور از زنان واقـف بـر   4000امور خيريه بيش از 

)http://vaghf-kh.blogfa.com.(  
  

  گيري يجهنت. 6
. انـد  اي در نظام مالكيت زمين داشته ، زنان همواره نقش ويژهرانيقاجار، در غرب ا ةدور يط

بررسي . هيچ آماري از مالكان زمين، در كرمانشاه، بر مبناي تفكيك جنسيت در دست نيست
توجهي از مالكان زمين در غرب ايران،  درخورتعداد  كه دهد اسناد و منابع پراكنده نشان مي

 دورةاز  اًمخصوصـ پس از انقالب مشـروطه و  . ندا هاز مشروطه تا اصالحات ارضي، زن بود
گـرايش طبيعـي بـه مالكيـت     . ي داشته استگير چشمن زن افزايش اپهلوي اول تعداد مالك

هاي ايلي و پراكندگي ايـالت و عشـاير در شـهرها و     خصوصي زمين سبب انهدام جمعيت
بنـابراين،  . آورد شـدت پـايين مـي    بـه كي بازدهي زمين را چراكه مالكيت اشترا ،روستاها شد

قاجار،  دورةيعني از اواسط  ،كشاورزيشدن  داري در ايران و تجاري زمان با رشد سرمايه هم
از  تـر  بـيش تحت تأثير اقتصاد جهاني، زمين ارزش پولي پيدا كرد و خريد و فـروش زمـين   

لغاي تيول سبب تقويـت مالكيـت   ي خالصه و اها سياست فروش زمين. گذشته رواج يافت
برداري از زمين  دانش بهرهشدن  تخصصي. خصوصي و رونق بازار خريد و فروش زمين شد

كار جمعي باال بـرد و در نهايـت فردگرايـي را در جامعـه      در مقايسه باارزش كار فردي را 
 شـدن  شرايط علّي ديگـر از جملـه شكسـته    راه هممجموعه عوامل ذكرشده به . تقويت كرد

و بـري در اسـالم،    قدرت خوانين محلي، تأسيس ادارات ثبت اسـناد و امـالك، قـانون ارث   
. كـرد زنـان در نظـام مالكيـت زمـين همـوار       تـر  بيشبرقراري امنيت زمينه را براي حضور 

و غيـره از   ،ي سياسـي هـا  سـاالري، ازدواج  نقدي، زن صورت بهزمين  ةمالكانة پرداخت بهر
ي مادرساالري از جمله توجه ها برخي ويژگي. رعيتي بود اربابتبعات مالكيت زنان در نظام 

مالكيت ة مسئلويژه به دايي و انتساب به فاميل مادري، در ميان برخي از روستاهاي ايران، با 
و به قانون اصالحات ارضي حق مالكيت زنان را ناديده گرفت . داري دارد معنيزنان ارتباط 

ه در مسـئل ايـن  . شدمنجر ي كشاورزي ها سلب مالكيت و حذف زنان از نظام مالكيت زمين
  .شود مياي ديگر كندوكاو  مقاله
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  ها نوشت پي
 

داري در ايران به شـرح ذيـل    شده در حوزة كشاورزي و زمين ترين تحقيقات انجام برخي از مهم. 1
؛ )1361يـف،  ( قاجار دورةدر اواخر  يرانا روستاييان؛ )1333اديبي، ( ايران در آب و زمين: است

الونـدي،  ( گانـه  پـنج عوامـل   براساسمحصول  يمتقس دربارة؛ )1354عجمي، (اصالحات ارضي 
 انقـالب  و زمـين  دهقانـان، ؛ )1369عميد، ( ايران در ارضي اصالحات و فقر كشاورزي،؛ )1361

 در داري سرمايهرشد  يخيتار موانع؛ )1346اشرف، ( آسيايي نظام يا فئودالي نظام؛ )1361افشار، (
 كشـاورزي  دربـارة  يادداشـت  دو؛ )1330بهرامي، ( ايران كشاورزي تاريخ؛ )1356اشرف، ( ايران

 و زمين؛ )1356گيلبار، ( قاجار دورةدر اواخر  يرانا كشاورزي؛ )1361قهرمان، ( ايران در تجاري
 اقتصـاد ؛ )1351هوگلنـد،  ( ايـران  در نشـين  خـوش  جمعيـت ؛ )1361هوگلند، ( ايران در انقالب

در  يرانا روستاييان؛ )1342همايون، ( ايران در ارضي اصالحات؛ )1341هومن، ( زمين كشاورزي
زاده،  لهسـايي ( ايـران  روسـتاهاي  در اجتمـاعي  تحـوالت ؛ )1361زاده،  كـاظم ( قاجار دورةاواخر 
 مسـائل ؛ )1363زاده،  لهسـايي ( ييروسـتا  طبقـة بر سـاختار   يرانا ياصالحات ارض تأثير؛ )1369
 ايران در تجاري كشاورزي و ارضي اصالحات؛ )1359مؤمني، ( ايران در طبقاتي جنگ و ارضي

 ايـران  در داري سـرمايه روابـط   رشـد ؛ )1372ولـي،  ( داري پيشاسـرمايه  ايران؛ )1354هلموت، (
 از ايـران  كشـاورزي  سـاختار ؛ )1358سـوداگر،  ( ايـران  در رعيتـي  ارباب نظام؛ )1369سوداگر، (

 شناسي جامعه؛ )1362تون، لمب( ايران در زارع و مالك؛ )1373يگانه، ( انقالب تا ارضي اصالحات
 ايـران  در غايـب  اربـاب  نظـام ؛ )1358نعماني، ( ايران در فئوداليسم تكامل؛ )1382خسروي، ( ده
  ).1392عبداللهيان، (

بري در مالكيت زنان بديهي و  به استناد اسنادي كه در اين پژوهش آمده است تأثيرات قانون ارث. 2
دليـل فقـدان    اسالم به ايران وجود داشته است، بـه  هرچند قانون ارث از بدو ورود. مبرهن است

در . اند هاي ماقبل چه تعداد از زنان مالك زمين بوده پژوهشي در اين زمينه معلوم نيست در دوره
بري در كنار ديگر عوامل نقش مهمي در ظهـور و   دورة مورد بررسي در اين پژوهش قانون ارث

  .بروز پديدة اربابان زن داشته است
در اواخـر   لرسـتان،  ومرج آشوب و هرج دورة در لرستان مالكان از السلطنه آفاق بانونمونه،  براي. 3

 وي .بـود  »حيـدر  جوجه«السلطنه مالك قرية  آفاق. درآمد حسنوند خان مهرعلي اسارت قاجار، به
البتـه   شـد؛  آزاد گـودرزي  خـان  علـي  غـالم  شـفاعت  و رايزني با الشتر در اسارت ماه سه از پس
 واگذار خان علي غالم به را حيدر جوجه قرية از دانگ سه استخالص براي شد مجبور السلطنه آفاق
  ).6048/240: ساكما(كند 

. از زنان مقتدر ايل بيرانوند در لرستان بوده است» زاده خانم ملك«نمونة ديگر براي جايگاه خاني . 4
معجـزي،   واليـزاده (بيرانوندها را داشـته اسـت   زاده خانم ادعاي رياست بر  گويد ملك واليزاده مي

خان  قلي مريم، دختر حسين مريم معروف به سردار بي ؛ نمونة ديگر در ايل بختياري بي)185: 1382
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مريم مالك امالك وسيع،  بي بي. خان بختياري است مردان ايلخاني، خواهر سردار اسعد و مادر علي
در جنـگ جهـاني اول وي   . كرد ها را رهبري مي آن قالع، و تعدادي نيروي نظامي بود كه شخصاً

ها شتافت و به پاس خدماتش از طرف امپراتور آلمان، ويلهلم  در رأس نيروهايش به كمك آلمان
  ).1388بختياري، (به وي اهدا شد ) صليب آهنين(دوم، باالترين نشان دولت آلمان 

ها به اسم آقاخليل معـروف بـه    جد آن .هاي سرشناس كرمانشاه بوده است الدوله از خاندان وكيل. 5
. تاجر عرب معاصر با محمدشاه قاجار از عراق به كرمانشـاه مهـاجرت و سـكونت اختيـار كـرد     

الدوله و  همين علت به وكيل الدوله نمايندة تجاري انگليس در غرب ايران بودند و به خاندان وكيل
ـ  وكيـل (الدولـه   حسـن وكيـل  . السفاره معروف بودنـد  وكيل روسـتا   120بـا مالكيـت   ) ة اولالدول
الملـوك پـاليزي دختـران     و تـاج ) زاده ربيـع (فخرالتاج پـاليزي  . دار كرمانشاه بود ترين زمين بزرگ

مالكان كرمانشاه بودنـد كـه بخشـي از امـالك      از عمده) الدولة سوم وكيل(الدوله  عبدالرحيم وكيل
  .)1023 - 1009 ،4ج : 1373سلطاني، (ها به اجبار به رضاشاه فروخته شد  آن

سند مالكيت به نام زنان در منطقة كرمانشاه در دسترس  1000در آرشيو سازمان اسناد ملي حدود . 6
چنـين دفتـر ثبـت اسـناد      هـم . دهـد  است كه تاريخ مالكيت ماقبل اصالحات ارضي را نشان مـي 

بـه نـام    دهد رقم درخور توجهي از اسناد ملكي ق نشان مي  1345 - 1336هاي  كرمانشاه بين سال
بررسي اسناد در آرشيو سازمان اسناد ملي، دفتـر ثبـت اسـناد محمدمهـدي     . زنان ثبت شده است

دهد تعداد درخور توجهي از مالكان زمـين   مهدوي، و ديگر اسناد و منابع پراكنده نشان مي  فيض
يـل  تـر ذ  براي اطالعات بـيش (در دو دورة مشروطه و پهلوي اول، در منطقة كرمانشاه، زن بودند 

  ).http://www.nlai.ir ←» اصالحات ارضي«عنوان 
دار  خـواه طـرف   نـام و آزادي  از علماي صاحب) مهدوي فيض (اهللا محمدمهدي كرمانشاهي  آيت .7

  ).1383سلطاني، (مشروطه در كرمانشاه بوده است 
هـاي انقـالب مشـروطه،     زمان با ناآرامي ق، هم  1324در سال » الخاقان ام«الملوك معروف به  تاج .8

اختياردار همة امالك » وصي شرعي بالعزل«عبدالحسين فرمانفرما، حاكم كرمانشاه، را در جايگاه 
  ).»الخاقان ام«ذيل  http://iiif.lib.harvard.edu(هاي شخصي خود كرد  و دارايي

زادگـان   خان از خاندان والي الملك و همسر حسين خان شرف اردالن دختر سليمان حميده رشيد .9
هاي معـروف و حاكمـان كردسـتان بـود كـه بـا شـاهان         خاندان اردالن از خاندان. اردالن است

خـان   عبـاس . بانو حميده از زنان باوجاهت و زيباي كـرد بـود  . صفوي و قاجار وصلت داشتند
دادة حميده شد و نايرة حسد باعث شـد بـرادر خـود را     به رشيدالسلطنه دل ظفرالسلطان ملقب

هاي برادر و دو فرزند  رشيدالسلطنه با ازدواج با حميده وارث همة امالك و دارايي. مسموم كند
بانو حميده از شوهر برادركش خود متنفر بود و قلعه و تشكيالت اداري و نظامي . پسر وي شد

بانو حميـده كـه در   : گويد رخان سردار مقتدر سنجابي در خاطراتش مياكب علي. مستقلي داشت
نهاد ازدواج بـه وي   وجاهت معروف و براي خود عده و نوكر و دستگاه مخصوص داشت پيش
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كـه، ايـن زن قدرتمنـد     داده است و سردار سنجابي نيز به حميده متمايل بـود، مخصوصـاً ايـن   
كلهـر، دشـمنان سـنجابي، باشـد، امـا پـدر و بـرادران        گاه مناسبي در برابر ايل  توانست تكيه مي
ها از جادة عفاف و تقـوي   اكبرخان مخالف ازدواج وي با حميده بودند و رابطة دوستي آن علي

  .)152، 1ج : 1373؛ سلطاني، 1380سنجابي، (خارج نشد 
ر  ) Francois Morelli(مـورلي اسـتد    همسـر فـرانس   ) Jenny Cruz(كروز   جني. 10 كشـيش و خيـ 

استد در روستاي قلعه  مورلي . ش در كرمانشاه فعاليت داشته است  1300امريكايي مقارن با سال 
كند و بعدها اين امالك وقـف   هايي اقدام مي فرامان به خريد مزرعه و باغ  از توابع دهستان درود
كنـد   سرپرست احـداث مـي   شود كه مستر استد در روستا براي كودكان بي ادارة پرورشگاهي مي

  ).1394كرمي، (
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