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واكاوي نقش و جايگاه زنان كرد در جامعة ايلي كرمانشاهان 
  در دورة قاجار

 با تكيه بر مدارك و شواهدتاريخي

  3، حاميد نورسي*2احمدزاده ، فريد1كريميان حسن

  چكيده
زنان كرد در جامعة ايلي كرمانشاهان دورة قاجار و ميزان تأثيرگـذاري  هدف اين پژوهش مطالعه و شناخت جايگاه 

سـنگ قبرهـاي،    هاي سـياحان، اسـناد و نقـش     آنان در ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي براساس گزارش
 هاي ديگر زندگي اجتماعي زنـان ارائـه   سياحان اطالعات نادري دربارة زندگي ايلي و عشايري و جنبه. منطقه است

اند و معتقدنـد زن نقـش    مايه و ستون فقرات ايل و محور هرگونه تالش و كوشش دانسته آنان زنان را بن. دهند مي
نكتة جالب توجه آنكه سنگ قبرهـايي  . شاخص و مهمي در پايداري و استحكام نظام خانوادگي و ايلي داشته است

مزارهاي جامعة ايلي كرمانشاهان   نقش سنگ. ار استاز زنان در اين منطقه به يادگار مانده كه متعلق به دورة قاج
لذا، اين پـژوهش بـا چنـين رويكـردي بـه روش      . بازتاب جايگاه اجتماعي و فرديِ متوفي در زمان خود بوده است

دهد  هاي تحقيق نشان مي يافته. پردازد اي و ميداني به بررسي موضوع مي ـ تحليلي و بر پاية منابع كتابخانه توصيفي
رد در جامعة ايلي كرمانشاهان دورة قاجار نقشي انكارناپذير در ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايفا زنان ك
بنابراين، شاهد حضور زنان كرد عشاير كرمانشاهان در نقش و جايگاه ارباب و رئيس جامعة ايل، مالكيـت  . اند كرده

  .هستيم» وقف«ها در عمل  زنان بر زمين، توليد صنايع دستي و نقش مهم آن

  كليدواژگان
  . ايل، زن، قاجاريه، كرد، كرمانشاهان
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  مقدمه
براي مطالعه و شناخت جايگاه و نقش زن در جامعة ايلي كرمانشـاهان دورة قاجـار و شـناخت و    

هاي ديگر زندگي اعـم اجتمـاعي و اقتصـادي و سـاير      هاي سياسي بايد جنبه بررسي آن از جنبه
هـاي   اي وضـعيت زنـان از جنبـه    گرفته شود، زيرا در هـيچ جامعـه   مسائل آن جامعه نيز در نظر

بر اين اساس، براي بررسـي دقيـق نقـش    . مختلف از وضعيت عمومي آن جامعه مجزا نبوده است
ها و شرايط سياسي و ديني حـاكم در همـان    توان به ويژگي زن در ابعاد مختلف جامعة ايلي نمي

نقش در يك جامعة ايلـي و عشـايري متـأثر از نحـوة      برهة زماني بسنده كرد، چون كه جايگاه و
هاي گذشته رسـيده و   تفكر و طرز زندگي اجتماعي آن جامعه طي چندين سده بوده كه از نسل

بنـابراين، نحـوة   . تدريج در زندگي مادي آن جامعة ايلي و عشايري به مرور تبلور يافتـه اسـت   به
تـأثير باورهـا و اعتقـادات قـرار      متفاوت و تحت برخورد با زنان و نوع نگرش به آنان در هر جامعه

شناسي هسـتند   شناسي و مردم ها و اسناد از منابع مهم تاريخي، باستان ها، گزارش سفرنامه. دارد
نگـاه كنجكـاو   . توانند زواياي پنهان و تاريك تاريخ و فرهنگ يـك ملـت را آشـكار كننـد     كه مي

ر جوامع ايلي دوران قاجار موجب شده اسـت  سياحان دربارة وضعيت اجتماعي و فرهنگي زنان د
به همين منظور، در جهت مطالعـه  . به اين بخش از جامعه داشته باشند  در آثارشان توجهي ويژه

ارتبـاط   هـا  سـنگ قبـر  . و شناخت جايگاه زنان ايلي، به اين مقوله بايد توجه الزم و كافي داشت
ـ  ه تصـوير در آوردن بـاور و افكـار او بـوده     خاصي با زندگي انسان داشته و بستر با ارزشي براي ب

عنوان دادة مادي مستند در شناخت نقش زنان در سـاختار اجتمـاعي ايـل،     سنگ قبرها به. است
قبرها نيـز متنـوع اسـت و طيفـي از      رفته روي اين سنگ كار به هاي ناپذير است؛ نقش مهم و انكار

حال، در دورة قاجار، عشاير بخش  اين با .دهد عناصر اجتماعي موجود در جامعة ايلي را بازتاب مي
طبـق بـرآوردي در اوايـل ايـن دوره، نزديـك بـه       . دادنـد  بزرگي از جمعيت ايران را تشكيل مـي 

از دورة صـفويه، كرمانشـاهان   ]. 78، ص4[چهارم جمعيت كشـور از ايـالت و عشـاير بودنـد      يك
ت از شـمال بـه كردسـتان، از    اين ايال. است  همواره يكي از نواحي مهم سرحدي غرب ايران بوده

شرق به همدان، از جنوب شرقي به لرستان، از جنـوب بـه خوزسـتان و از غـرب بـه امپراتـوري       
دارد، در دورة اسالمي تا اواسط دورة   ديرينه اي با اينكه شهر كرمانشاه سابقه. عثماني محدود بود

بـار ديگـر در زمـان    . تالشعاع شهرهايي چون دينور، حلوان و بيسـتون قـرار داشـ    صفويه، تحت
در دورة سـلطنت شـاه طهماسـب اول،    . صفويه بود كه كرمانشاهان اهميت و اعتبار زيادي يافت

حكومتي به نام كلهر و در زمان شاه صفي، حكومتي با عنوان سنقر و كلهر در اين حـدود وجـود   
بنـاي   حقيقـت، از ايـن زمـان، تجديـد     در. داشته است كه به خوانين زنگنـه تفـويض شـده بـود    

تا قبل از اين تـاريخ، اطـالق   ]. 43، ص29[شود  كرمانشاه و تشكيل ايالت كرمانشاهان شروع مي
از اين دوره به بعد اسـت  . هاي معرب آن منحصر به شهر كرمانشاه بود نام كرمانشاهان يا صورت

وجـه بـارز زنـدگي در واليـت     . تـري را شـامل شـد    كه كرمانشاهان هم شهر و هم ايالـت بـزرگ  
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ها بازيگران سياسي، نظامي، اقتصـادي   ايل. نشاهان در عصر قاجار، عشايري و كوچ روي بودكرما
اين پژوهش بر پاية اسناد و مدارك تاريخي در راستاي چهار ايـل  . شدند منطقه محسوب مي... و

  .كلهر، گوران، سنجابي و زنگنه مطالعه شده است
جامعة ايلي و عشايري كرمانشـاهان  هدف پژوهش حاضر تبيين نقش و جايگاه زنان كرد در 

هـا و   ها و شرح خـاطرات، گـزارش   سفرنامه. اساس اسناد و مدارك تاريخي در دورة قاجار است بر
منزلة شواهد مادي و مستند از منـابع   اسناد مربوط به ايالت و همچنين سنگ قبرهاي موجود به

شناسـي محسـوب    و مـردم  شناسـي  شناسي اسالمي و جامعـه  هاي باستان مهم مطالعات و بررسي
سياحان گزارش جامعي از اوضاع سياسي و اجتماعي و اقتصادي منطقة كرمانشـاهان و  . شوند مي

نظر از انگيزه و ديدگاه و گـرايش   اين سياحان، صرف. اند فراز و فرود آن در دورة قاجار ارائه كرده
در . انـد  توصـيف كـرده   شان، با دقت و ظرافت خاصي جامعة عشايري ايالت كرمانشاهان را اصلي

مانـده از منـاطق ايلـي     يادگـار  هاي موجـود، نقـش سـنگ قبرهـاي بـه      ها و گزارش كنار سفرنامه
بينـي مردمـان ايـن منطقـه را بازتـاب       كرمانشاهان در طي دورة قاجار را كـه فرهنـگ و جهـان   

جامعـة  عنوان تنها شواهد مادي مستند، به منظور شناخت جايگـاه زنـان عشـاير در     دهند، به مي
  .كنيم ايلي كرمانشاهان عصر قاجار واكاوي مي

عصر قاجاريه سرآغاز فصل جديدي از حيات اقتصادي، سياسي و اجتماعي زنان ايراني اسـت  
آشنايي با روند تحوالت جايگاه اقتصادي و پايگاه اجتمـاعي زنـان عصـر قاجـار از     ]. 129، ص5[

شناسي اجتمـاعي و آگـاهي از برخـي زوايـاي      ويژه از بعد مطالعات باستان هاي گوناگون، به جنبه
بديهي است كه اين سير تحول و تداوم جامعـه  . مغفول حيات اجتماعي زنان، حائز اهميت است

بنـابراين، ايـن   . مرتبط با آداب و رسـوم و فرهنـگ آنـان اسـت و در اعصـار و قـرون ريشـه دارد       
هـا و اسـناد    ه بـه سـفرنامه  تغييرات بنيادي در وضعيت اجتماعي و سياسي و اقتصـادي بـا توجـ   

مقام و موقعيت زن در جامعة ايلي و عشايري . موجود در ساختار جامعة ايلي منعكس شده است
حقيقـت، زن، در   در. انـد  نظر داشته و آن را ستايش كـرده  از نكاتي است كه سياحان در آن اتفاق

. برخـوردار بـوده اسـت     جامعة ايلي كرمانشاهان، همواره نقش بنيادي داشته و از جايگاهي ويـژه 
وضع زيست زنان كرد در جوامـع  : سؤاالتي كه اين پژوهش حول آن تنظيم شده، عبارت است از

ايلي كرمانشاهان دورة قاجار چگونه بوده است؟ زن در جامعة ايليـاتي كرمانشـاهان دورة قاجـار    
  داراي چه جايگاه و كاركرد اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوده است؟

  پژوهش شناسي روش
ــ تحليلـي بـوده     روش تحقيق اين پژوهش به صورت تاريخي و تحليل مطالب به روش توصيفي

ها، اسناد و آرشيوهاي  مواد اصلي پژوهش ما نيز در اين مطالعه گزارش سياحان و سفرنامه. است
مردمـان ايـن منطقـه    ... داخلي و نقش سنگ قبرها كه خود نمودي از بازتاب جايگاه اجتماعي و
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اند كه آيا زنان در زندگي سياسـي و   نگارندگان در اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش .است
به عبارت ديگـر، ايـن   . اند اجتماعي ايالت كرمانشاهان به جايگاهي خاص و مهم دست پيدا كرده

پژوهش بررسي ميزان تأثيرگذاري زنان بر اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعـة عشـايري   
البته بايد گفت كه نگارنـدگان در ايـن پـژوهش فقـط بـه      . كند نشاهان را واكاوي ميو ايلي كرما

هـاي زنـدگي اجتمـاعي و سياسـي و اقتصـادي زنـان كـرد كرمانشـاهان          بررسي برخي از جنبـه 
اند كه در اسناد و منابع تاريخي و شواهد مادي موجود در منطقه، اطالعـاتي بـه دسـت     پرداخته

كردن زمينة تـاريخي   هاي دستة اول و روشن ن كار مستلزم كاوش در دادهدادن اي انجام. اند آورده
، آرشيوهاي )سفرنامه و گزارش سياحان(بنابراين، اين پژوهش بر پاية منابع تاريخي . موضوع بود

منزلة شواهد مـادي موجـود ايـالت كرمانشـاهان در دوران قاجـار       داخلي، نقوش سنگ قبرها به
  .انجام گرفته است

  پژوهشپيشينة 
مانده دربارة ايالت و عشاير كردستان و كرمانشاهان متنوع و بسيار زياد  جاي هاي بر با آنكه نوشته

شـايان ذكـر   . دهنـد  يك از آنان اطالعاتي دربارة زنان و نقش و جايگاه آنان ارائه نمـي  است، هيچ
سـيده اسـت،   هاي متعددي كه از سياحان خارجي به ما ر ها و گزارش است كه در ميان سفرنامه

، 5[ 3، ويلربنجـامين ]202، ص10[ 2، پـوالك ]59، ص2[ 1فقط معدودي از آنان نظيـر بـروگش  
ــي ســايكس ]82ص ، 20[ 6و كــارال ســرنا ] 294، ص33[ 5، گابريــل]400، ص17[ 4، سرپرس
اند اطالعات نسبتاً دقيق از اوضاع اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي ايـران عصـر       توانسته] 250ص

خصـوص زنـان، مسـائل     گزارش سياحان خارجي در. هاي خويش ارائه دهند هقاجاريه در سفرنام
داري، همسـرداري، باورهـا، عقايـد و     مختلفي از قبيل پوشش، روابـط خـانوادگي، آرايـش، خانـه    

در اين ميان، بيشترين اطالعات از زنان ايليـاتي  . گيرد برمي هاي اقتصادي و سياسي را در فعاليت
و سـفرنامة پـوالك   ] 403، ص7[ايي همچون سفرنامة هانري باينـدر  ه و عشاير كرد در سفرنامه

 تحفـة دركتاب . روند كه منابعي ارزشمند در اين زمينه به شمار ميشود  يده مي د] 203، ص10[
اطالعـات  . ، مطالبي جسته و گريخته دربارة زندگي زنان كـرد آمـده اسـت   ]332، ص6[ ناصري

مجلس و سازمان اسناد و مراكـز ديگـر بسـياري از    موجود در اسناد خطي موجود در آرشيوهاي 
. كننـد  ها از زندگي اجتماعي و اقتصادي زنان كرد در جامعة ايلي كرمانشاهان را بازگو مي ناگفته

هاي كلي فرهنگـي، تـاريخي، سياسـي و     هاي مستشرقان با آنكه عمدتاً به جنبه برخي از پژوهش
                                                        

1. Brugsch 
2. Pollock 
3. Wheeler Benjamin 
4. Sir Percy Sykes 
5. Gabriel 
6. Carla Serena 
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از آن . انـد، گـاه در ايـن بـاره مفيـد اسـت       داختهاجتماعي كردستان در قلمرو ايران و عثماني پر
شناسـي   ، از مشاهير كردشناس كنـوني جهـان، در كتـاب جامعـه    1جمله، مارتين ون برواين سن

از «و مقالـة  ] 112ــ 80 ، ص39) [ساختارهاي اجتماعي كردسـتان ( آغا، شيخ و دولت: مردم كرد
، تـا  ]112ــ 95، ص41[» كردسـتان زنان در جايگاه رهبـران سياسـي در   : عادله خانم تا ليالزنه

نقص بـزرگ  . حدودي به صورت سطحي و گذرا به مسئلة زن در جامعة كردستان پرداخته است
هاي غربـي نيـز همانـا دسترسـي نداشـتن كردشناسـان بـه اسـناد مكتـوب و           و اساسي پژوهش

ايـالت و  شـده در حـوزة    هاي انجام ك از پژوهشي بنابراين، در هيچ. آرشيوهاي داخلي ايران است
رو، اين  اين از. عشاير كرمانشاهان به نقش و جايگاه زنان در جامعة دورة قاجاري اشاره نشده است

هاي پژوهش حاضر بـر پايـة اسـناد     پژوهش در نوع خود تا حدود زيادي يگانه است و عمدة داده
  .گردآوري شده است

  ساختار اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايالت كرمانشاهان عصر قاجار
ايـل در  ]. 29، ص27[تعاريف بسيار متعددي از ايل، عشيره، طايفه، قبيله و نظاير آن شده است 

سازمان اجتماعي عشاير اتحادية سياسي از چند طايفه است كه اغلب سرزمين مشترك دارنـد و  
مراتب تقسيمات اجتماعي عشاير است كه از اتحاد چند طايفه به وجود  باالترين ردة نظام سلسله

بار به هنگام حكومت ايلخانان به كار بـرده شـده    در متون تاريخي، واژة ايل نخستين. است آمده
در ايجاد جامعة ايلي بايـد  ]. 90، ص27[نشين داللت دارد  كوچ نشين و نيمه است و بر اقوام كوچ

سو و تمييز سطوح مختلف آن در قشربندي جامعة ايلي از سـوي   به دخالت عوامل متعدد از يك
پيونـدي   در مورد اين عوامل، بايد عالوه بر عامل خويشاوندي، تبار مشـترك، هـم  . ائل شدديگر ق

اي  جامعة ايلي صرفاً جامعـه ]. 53، ص26[خوني، عوامل سياسي و اقتصادي را نيز در نظر گرفت 
ابتدايي نيست و مباني آن در تعلقات خويشاوندي، زباني، نـژادي يـا خـوني ريشـه نـدارد، بلكـه       

شرايط تاريخي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي اسـت كـه البتـه از درون آن     تركيبي از 
تنـوع فرهنگـي،   . هاي خويشاوندي، زباني، مذهبي و سياسي را نيز اسـتخراج كـرد   توان مؤلفه مي

ويـژه ايـالت    كلي و به طور جغرافيايي، خويشاوندي، زباني، مذهبي و نژادي، ويژگي ايالت ايران به
ايلـي و   برخي وجه مميزة جامعة ايلـي از غيـر  ]. 137ـ136، ص24[رود  شمار مي كرمانشاهان به

هـا و مالكيـت مراتـع     راه هـا، ايـل   بر اين اساس،قلمروها، چراگاه. دانند روي مي ايالت ديگر را كوچ
رو باشـند يـا    البته اين امر بدان معنا نيست كه كـل ايـل كـوچ   ]. 8، ص25[ايالت مشخص است 

اي از  كند، زيـرا بخـش درخـور مالحظـه     هاي كرمانشاهان صدق نمي مورد ايلحداقل اين امر در 
  .اند رفته اند و ييالق و قشالق نمي چهار ايل مورد نظر در پژوهش حاضر يكجانشين بوده

                                                        
1. Martin Van Bruinessen 
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پايه و اساس فعاليت عمدة اقتصادي و شيوة معيشت عشاير بر پـرورش دام و دوام دامـداري   
اقتصـاد ايلـي   . اند ن، دامداري و كوچ در ارتباط متقابل بودهبنابراي. هم مستلزم كوچ مستمر است

هاي دامي نهـاده شـده بـود و     در ايالت كوچندة كرمانشاهان اساساً بر دامپروري و توليد فرآورده
ويژه كوچندگان، به  دام سرماية اصلي ايل، به. هاي زراعي در ميان آنان نقش ثانوي داشت فعاليت

توليد صـنايع  . ايلي ناگريز از حفظ و توسعة اين سرماية همگاني بودرفت و هر خانوادة  شمار مي
ويژه زنـان، و مكمـل فعاليـت دامـداري و      دستي نيز بخشي از وظايف روزانة خانوادة عشايري، به

هاي كرمانشاهان هم مصداق  هاي اقتصادي عشاير در مورد ايل توصيف باال از فعاليت. زراعت بود
هايي هم در ساختار اقتصادي عشاير بـا توجـه بـه شـرايط      شت كه تفاوتدارد، اما بايد در نظر دا
هاي زراعي و باغي هـم بخـش درخـور تـوجهي از      فعاليت. ها وجود دارد سياسي و جغرافيايي آن

هـاي زراعـي و بـاغي مربـوط بـه طوايـف و        فعاليـت . داد اقتصاد ايالت كرمانشاهان را تشكيل مي
  .رو بودند كوچ يا نيمه هايي از ايل بود كه يكجانشين تيره

هـاي عشـاير    گيري نوع روابط ميان گـروه  ساختار يا نظام سياسي جامعة ايلي برآمده از شكل
واقع يك واحد سياسي از جمعيت عشـايري اسـت كـه بـر      رو، ايل در اين از. متحد با يكديگر است

نظر گروهي از سران و  وابسته، زير هم هاي به ها و تيره پاية روابط ساختي و كاركردي ميان طايفه
اي از  رهبران ايل، سازمان يافته و به اعتقاد برخي به خـودي خـود مسـتعد ايجـاد سـاخت ويـژه      

، 9[اي نهفتـه اسـت    اند كه مباني آن در زندگي عشايري و سـازمان اجتمـاعي قبيلـه    قدرت شده
هـا،   و تيـره  ها نظام سياسي ايل در دستگاه نيرومندي متشكل از سران و بزرگان طايفه]. 376ص

نقش و كاركرد اين دستگاه، گردآوري نيروهاي رزمي و آرايـش سـپاهيان   . يافت هويت و قوام مي
هاي همسايگان،  جنگي براي دفاع از سرزمين، چراگاه، دام، اموال و جان افراد ايل در برابر تهاجم

بـادالت  گوهـا و م و ايلـي، شـركت در گفـت    ها و دولت و نيز حكميت در منازعـات درون  حكومت
از ايـن طريـق، دسـتگاه رهبـري     . ها و دولت بـود  اقتصادي و سياسي با ايالت همسايه و حكومت

ايل، وحدت، يكپارچگي و نظم و امنيت اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي را در درون ايـل ايجـاد      
هـاي   شناسان و محققان اين حوزه ساختار سياسـي جامعـه   برخي از مردم]. 276، ص3[كرد  مي

داننـد، بلكـه    كارگي نمـي  ن را مربوط به شرايط محيط زيست و شيوة كوچندگي و شبانايلي ايرا
هـا در   اعتقاد دارند كه هويت سياسي جامعة ايالت بيشتر از رابطـة آنـان بـا حكمرانـان و دولـت     

  ].16، ص11[گرفت  مواقع ويژة تاريخي شكل مي
جم اسـت كـه هسـتة    درواقع، ساختار اجتماعي و سياسي ايـالت كرمانشـاهان نظـامي منسـ    

شود و نيز به مدد اين سـازمان،   به واسطة آن به مجموعة ايل مرتبط مي) زن و شوهري(خانوادة 
ايل قادر است وظايف ويژة خود همچون جنگ، حفظ امنيت، تقسيم مراتع و كوچ و دامـداري را  

كننـده در   زن در اين ساختار نيمي از كالبد ايل است كه نقشي تعيـين ]. 36 ، ص24[انجام دهد 
 ـ زاده مراتـب پايگـاه اجتمـاعي زنـان، خـان      در سلسله. بقا و گسترش نسل ايل و پرورش آن دارد
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در ادامـه، بـه مطالعـه و    . ترين مقام و مرتبة سياسي ايل، يعني ايلخـان، بـود   در كنار عالي ـ خانم
يلـي  شناخت نقش و جايگاه زنان كرد در سه عرصة اجتماعي، سياسـي و اقتصـادي در جامعـة ا   

  .پردازيم كرمانشاهان دورة قاجار مي
  

  مراتب ساختار اجتماعي و سياسي ايالت كرمانشاهان دورة قاجار سلسله. 1جدول 
  ساخت سياسي ساخت اجتماعي

  بيگي ـ ايلايلخان ايل
  خان قسمت
  كالنتر طايفه
  سفيد ـ ريشكدخدا تيره
  رئيس خانوار خانوار

  نقش و جايگاه زن كرد در ايل
  اجتماعي
هاي مستشرقان، زنان ايـالت در ميـان    ها و گزارش هاي اكثر منابع، همچون سفرنامه بنابر نوشته

آنان از مـردان بيگانـه   . تري نسبت به زنان عرب و ترك برخوردار بودند كردها از وضعيت متفاوت
از نظـر  توان گفت كردها  مي]. 25، ص37[شدند  گرفتند و از ديدن آنان سراسيمه نمي روي نمي

ها حتي اغلـب   آن]. 211، ص36[رفتند  روترين اقوام مسلمان به شمار مي احترام به زنان از پيش
حتـي پسـران را بـه نـام مادرانشـان      . نشستند گو ميو در مسائل اجتماعي با همسرانشان به گفت

ـ  . عهـدة زنـان بـود    با وجود اين، بسياري از امور خانه بـر ]. 75، ص35[خواندند  مي ان از پخـت ن
داري، شامل نظافـت خانـه، آشـپزي،     خانه  گرفته تا دوشيدن شير حيوانات اهلي و امور مربوط به

آنـان هنگـام غيبـت و نبـود همسرانشـان از      . عهدة زنان بـود  داري بر مراقبت از فرزندان و مهمان
بودند، دامن  زنان كرد پاك. چي بودند اكثر زنان ايل سواركار و تفنگ. كردند مهمانان پذيرايي مي

زنان عـادي ايـل   ]. 76، ص32[شدند  زد، به احتمال قوي كشته مي اما اگر خطايي از آنان سر مي
بيشتر اموري همچون تأمين آب از چشمه، دوشيدن گاو و گوسفند، مواد و خوراك دام از كوه را 

، 36[د گفتند، نيز زندگي راحتي داشـتن  مي» خانم«ها  زنان رساي ايل، كه به آن. عهده داشتند بر
شان بود؛ بدين معنا كه اگر همسر  و به نوعي زندگي آنان نموداري از وضعيت اقتصادي] 211ص

از لحاظ شيوة معيشت، . گرفت او يك رعيت ساده يا چوپان ايل بود، طبعاً زندگي بر او سخت مي
ي نشيني صرف تا حـدود زيـاد   زندگي زنان عشاير و ايلي كرمانشاهان در اين دوره از حالت كوچ

ها و سنگ قبرهاي  فاصله گرفته و به سطح زندگي روستايي رسيده بود؛ كه گستردگي گورستان
  .اي است متنوع با ذكر تاريخ در كنار روستاها در دوران مزبور دليل و شواهد عيني چنين گفته

بسـياري از سـياحاني كـه در دورة    . هاي گوناگون و عموماً تيـره بـود   لباس زنان كرد به رنگ
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. از كرمانشاهان بازديد كردند، عموماً لباس آنان را متفاوت از نقـاط ديگـر ايـران دانسـتند    قاجار 
هايشان تـا زانـو برهنـه     اغلب پاها و ساق. پوشيدند زنان، مانند مردان، پيراهني از كرباس آبي مي

كردنـد كـه تصـاوير     ، امـا صورتشـان را پنهـان نمـي    ]137، ص40[بود و روسري بر سر داشتند 
هانري ). 1تصوير (شده روي سنگ قبرها در مناطق مورد پژوهش دليلي بر اين ادعاست  حجاري
تر از لباس زنان  ، كه در اواخر سدة نوزدهم از كرمانشاهان ديدن كرد، لباس آنان را راحت1بايندر

لبـاس  . پوشند كه بسيار عجيب و غريـب اسـت   مسيحي دانست به روايت او زنان كرد لباسي مي
رنـگ يـا    هايي است كه چيزهاي از جنس ني دارند، بـا دامنـي سـرخ    ا داراي شليتهه بعضي از آن

زنان كرد عشاير در منـاطقي از كرمانشـاه هنـوز از ايـن لبـاس، بـا قـدري        ]. 403، ص7[تنه  نيم
البته بايد گفت كه اين لباس برگرفته از فرهنگ كهن و شرايط زندگي . كنند تفاوت، استفاده مي

  .كرمانشاهان بود) قشالق ـ ييالق(در محيط كوهستاني 
به روايت سياحان در دوراني كه زنـان ايرانـي بـرون خانـه در پـس روبنـد و درون خانـه در        

، زنـان ايـالت و   ]31، ص35[انـد   هاي اجتماعي محروم بوده گونه فعاليت اند و از هر اندروني بوده
]. 63، ص6[اشـتند  شـدند و آزادي عمـل بيشـتري د    عشاير بـدون نقـاب در جامعـه ظـاهر مـي     

اند كه كمتـر كسـي از    ها مقام و منزلتي كسب كرده زنان و دختران خان: گويد مي 2كوليوررايس
آمـده   3در سفرنامة بارون دوبد]. 62، ص32[زمين از آن برخوردار است  ها در مشرق خواهران آن

فعـت او را بـاال   شـود مقـام و ر   اعتماد و باوري كه به تقواي زنان ايلياتي نشـان داده مـي  «: است
انگيـزد و او را رفيـق و    مي حال، شخصيت خود او قدرشناسي را در بين اطرافيان بر عين در. برد مي

زنان ايليـاتي دوشـادوش مـردان در كارهـاي     ]. 328، ص15[» كند تري براي مرد مي يار مناسب
بردنـد،   ر مـي دست به سـ  بيرون از منزل فعاليت داشتند و زماني كه خوانين محلي در واليت دور

كردنـد   گرفتند و زندگي و كار وابستگان به ايل را هـدايت مـي   زنان سررشتة امور را به دست مي
  ].59، ص32[

با بررسي اسناد مكتوب در زمينة موقوفات، جهشي بـزرگ در زمينـة وقـف امـوال در ميـان      
د را در مـوارد  ها و امـالك خـو   خصوص زنان ايل، دارايي خورد و افراد خير، به عشاير به چشم مي

روسـتا   16اهللا خان، از امالكش  اند؛ مثالً، سكينه خانم، دختر هدايت متعدد و گوناگون وقف كرده
روسـتاي   15افـروز خـانم، مـادر عمادالدولـه حـاكم كرمانشـاه،        مهـر . را وقف بر اوالد كرده است

اصـالني  خانم قمرتاج سـاري  ]. 475، ص28[را وقف كرده است  4دانگ در منطقة چمچمال شش
حلقه چاه در كنگاور را وقف كرده و توليت با شـخص واقـف بـوده     220مقداري زمين به همراه 

... برخي زنان توليت امالك وقفي را برعهده داشتند و با استخدام مباشر، ضـابط، كدخـدا و  . است

                                                        
1. Henry Binder 
2. Colliver Rice 
3. Baron De Bode 
4. Chamchamal 
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بـود،  چاله در كرمانشاه برعهدة جـواهر خـانم    توليت مزرعة چال. كردند برداري مي از امالك بهره
از طرف واقف، كشور سلطان خانم، به بانوان اختر و عشـرت خـانم   ... توليت مزرعة يلوه، گاكيه و

شـده   هـاي وقـف   بنابراين، درآمد حاصل از روستاها و زمين]. 57، ص28[خانم واگذار شده است 
  .شد صرف امور خيريه مي

  

  نگارندگان: اجار، منبعجزئياتي از تصوير زنان جامعة ايلي كرمانشاهان دورة ق. 1تصوير 

  سياسي
اي مردسـاالر شـناخته شـده، در برخـي مـوارد زنـان        گرچه جامعة ايلي و عشايري كـرد جامعـه  

ميزان دخالـت  ]. 95، ص37[توانستند نقش سياسي و حتي گاه نظامي در درجات باال ايفا كنند 
اوضاع سياسي واليت بستگي زنان ايلي در امور سياسي و ديواني به قابليت آنان و رفتار مردان و 

كردنـد؛ بـدون    با اين وصف، برخي از زنان در حد توانـايي در امـور سياسـي دخالـت مـي     . داشت
اي از موارد رهبري قبيلة خود را بـا   زنان در پاره]. 29، ص18[پشتوانه و معموالً در پشت صحنه 

  .]35، ص32[كردند  گرفتند و رضايت اتباع را جلب مي عهده مي موفقيت بر
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روز بـه حــدي اسـت كـه زنــان     فـرد زن در ايـل، در نگــاه مكـبن    جايگـاه و مقـام منحصــربه  
زن ايـل از مزايـايي   . هـا غبطـه بخورنـد    كشورهاي غربي، كه از حق رأي برخوردار بودند، بـه آن 

اي كـه زن چنــدان بـه چشــم    در دوره. اي آرزوي آن را داشــت برخـوردار بـود كــه هـر زن آزاده   
هـاي   پـاي مـردش، در همـة عرصـه     ليت در مألعام را نداشت، زن ايـل پابـه  آمد و امكان فعا نمي

ها و حتـي مسـائل خـاص     ها در همة زمينه با زن. كرد اجتماعي و اقتصادي و سياسي فعاليت مي
هـاي   زن]. 97ــ 80، 34[هاي آنان معموالً مثبـت و مثمـر بـود     شد و توصيه سياسي مشورت مي

ها به امور ديگـر بـه نحـو شايسـته و      در موقع اشتغال آنايل سرپرستي و وظايف شوهرانشان را 
هـاي دوردسـت بـه سـر      زماني كه خوانين ايالت در واليت«. رساندند آميزي به انجام مي تحسين

گيرند و زندگي و كار متعلقان و وابستگان بـه ايـل را    برند، زنان سررشتة امور را به دست مي مي
  ].32، ص29[» كنند هدايت مي

دسـت  » 1خـان «بر منابع مكتوب، زنان جامعة ايلي كرمانشاهان به جايگـاه مردانـة   با استناد 
علي ميرزا دولتشاه در كرمانشاه، رياست ايل كلهر برعهدة  اند؛ مثالً، در دورة حاكميت محمد يافته

، 12[زاده خـانم بـود    علي ميرزا دولتشاه طالب ازدواج بـا خـان   حتي محمد. بود» زاده خانم خان«
هنگام عبور از شهر كرمانشاه، در توصيف رئـيس ايـل    1801در سال  2سرجان مالكوم]. 160ص

بنيه است با حدود پنجاه سـال سـن و قـدرت     دشت زني قوي رئيس ماهي«: گويد دشت مي ماهي
  ].657، ص34[» گيري و قاطعيت بسيار؛ چون كاترين امپراتريس روسيه تصميم

توسـعة مالكيـت زنـان در جامعـة ايلـي بـود و        عنوان عامل سياسي يكي از عوامـل  ازدواج به
در ]. 45، ص1[كردند  هم پيوندها را حفظ مي قشرهاي مسلط، در دورة قاجار، از طريق ازدواج با

هاي دورة قاجاريه مهرية زنان به صورت ملكي تعيين شـده اسـت؛ مـثالً، مالكيـت      غالب عقدنامه
ختر يكـي از خـوانين كلهـر بـه حكـام      دشت كرمانشاه به واسطة ازدواج د هفت دهكده در ماهي

خـان   علـي  سلطان خانم، دختر سبز]. 478، ص21[عوض مهريه، به كلهرها منتقل شد  زنگنه، در
ميرزا عمادالدوله مالـك امـالك وسـيعي     قلي ، به واسطة ازدواج با امام»كدخدا«زنگنه، معروف به 
نويس، با وجود چهل سال  لشكر خان علي ميرزا سيد بتول اعتضادي، دختر جوان. در كرمانشاه شد

پـس از فـوت فرمانفرمـا، ادارة امـالك وي در     . اختالف سن، با عبدالحسين فرمانفرما ازدواج كرد
  .كرمانشاه برعهدة بتول فرمانفرماييان بود

  اقتصادي
به دليل خودكفايي نسبي اقتصـاد عشـايري و ايلـي در كرمانشـاهان دورة قاجـار، زنـان نقشـي        

قتصاد خانوادة خود برعهده داشتند، اما آشكار و روشـن اسـت زنـان عشـايري در     انكارناپذير در ا
                                                        

1. Khan 
2. Sir John Malcoim 
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به عبارت ديگـر، بـه دليـل اشـتغال مـردان      . انتخاب اين سبك زندگي اختياري از خود نداشتند
خانواده به امور كشاورزي، جنگي و چوپاني، زنان ناچار بودند اين ميزان از مسـئوليت خـانواده را   

توانستند آزادانه  يگر، مطابق اسناد بازمانده، زنان طبقات باالي جامعة ايلي مياز سوي د. بپذيرند
رسد كه ميزان اسـتطاعت   بنابراين، به نظر مي. و مستقالً وارد معامالت اقتصادي در جامعه شوند

  .مالي و اقتصادي زنان تأثيري مستقيم بر ميزان نفوذ سياسي و اجتماعي آنان داشت
جامعة ايلي و يكجانشيني سران ايـالت و عشـاير كرمانشـاهان،      امالتبه موازات پيشرفت تع

ايـن تغييـر   . زمينة ورود رؤساي قدرتمند ايالت به مناسبات كشاورزي ارباب رعيتي فـراهم شـد  
سبك زندگي، به همراه ساير عوامل همچون جايگاه زن در جامعة ايلي، زمينـة حضـور زنـان در    

  .نظام مالكيت زمين را فراهم كرد
ضور زنان در نظام مالكيت زمين، مناسبات سخت و خشـن اربـاب رعيتـي را تـا حـدودي      ح

رعاياي اربابان زن قيود اجتماعي كمتري داشتند و نسبت به رعايـاي خـان از آزادي   . تعديل كرد
زاده  نيـك «ق بانوان 1244طبق اسناد مكتوب، در سال ]. 585، ص42[بيشتري برخوردار بودند 

در  1سهامي از مزرعـة معـروف كاشـانتو   » زينب سلطان خانم«و » ن خانمخديجه سلطا«، »خانم
ــرده    ــداري ك ــه خري ــي رضــاخان زنگن ــان حــاجي عل ــاه را از وارث ــان كرمانش ــد  چمچم ، 22[ان

81259/298.[  
در ميـان  . ارتباطي تنگاتنگ با مالكيت زمين داشـته اسـت  ) ساالري زن(فرهنگ مادرساالري 

هـاي مادرسـاالري و بـه     اند، برخي ويژگـي  نمود بيشتري داشته دار طوايفي از ايل، كه زنان زمين
در طـوايفي كـه   . تبع آن اصطالح دايي يا خالو با وظـايف خـاص اجتمـاعي مطـرح شـده اسـت      

هاي مادرتباري نيرومندتر است، همة زنان بيگانه را خالـه و همـة مـردان غريبـه را دايـي       ويژگي
آوري  كرمانشاهان با فروش حقوق اربابي و جمع برخي زنان جامعة ايلي]. 93، ص13[خوانند  مي

قاسم خـان   دختر محمد» فاطمه سلطان خانم«كردند؛ مثالً،  برداري مي بهرة مالكانه از زمين بهره
هـايي در   ق زمـين 1269فاطمـه سـلطان خـانم در سـال     . زنگنه، از زنان مالك در ايل زنگنه بود

نامه نقـش   بانوي ارباب در پاي سند اجاره  مهر. دشت به طوايف ايل اجاره داده است منطقة ماهي
  ].24586/296، 22[بسته است 

شود و زنان جامعة ايلي كرمانشاهان  درآمد خانوارهاي ايلياتي از طريق توليد دامي تأمين مي
هـاي   هاي دامداري و توليـد فـرآورده   فعاليت. كنند در اين نوع فعاليت توليدي نقشي بارز ايفا مي

روز زنان را  كه مكبن طوريايي و كوچ به كار و فعاليت زنان عشاير وابسته است؛ بهج دامي و جابه
در ]. 93، ص35[ستون فقرات و محور اصلي هرگونـه تـالش و كوشـش در ايـل دانسـته اسـت       
بسياري از . دهد صورت حذف اين عنصر توليدي، نظام توليد عشايري موازنة خود را از دست مي

 ،23[سـتايند   تر زندگي زنان عشاير در مقايسه بـا زنـان شـهري را مـي     سياحان وضعيت مطلوب

                                                        
1. Kashsa-n-too 
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مراتب بيش از زنان جامعـه شـهري هـم در وجـه اساسـي توليـد        زنان ايالت و عشاير به]. 64ص
و هم در وجوه فرعـي توليـد جامعـه، مثـل بافـت عشـايري و       » دامداري«جامعة عشايري، يعني 

آنچـه  ]. 129، ص38[رسـاندند   آوري گياهان دارويي و خوراكي، خانوادة خود را يـاري مـي   جمع
هاي مهم زندگي ايلي زنان كرد بر سنگ قبـر آنـان در منطقـه بـه يادگـار       ليتبيشتر از ساير فعا

هـاي اقتصـادي    مانده و در گزارش سياحان مختلفـي ذكـر شـده اسـت اتحـاد زنـان در فعاليـت       
هـاي   زنان ايل همـة لبـاس  ). 2تصوير (است ) هاي پشمي و مويي بافي، رستن نخ داري، قالي گله(

كـردن   چادرهـا و خـالي   وختند و عالوه بر آن، در بـاالبردن سـياه  د ها را مي خود و شوهران و بچه
]. 220، ص6[كردنـد   ها و ساير كارها به شوهران خـود كمـك مـي    اثاثيه و مواظبت از گله و رمه

نسـل   بـه  زنان ايالت كرمانشاهان بافندگي را از هنگام جواني و در خانواده از مـادران خـود نسـل   
هـاي   رشـتن نـخ  . مرحلة بافندگي است، از هنر زنـان ايـل بـود   آموختند؛ رشتن نخ، كه اولين  مي

عـالوه بـر نقـش    . چادر، جاجيم و گليم همه برعهدة زنان بـود  پشمي، بافتن قالي و قاليچه، سياه
هـاي خـود بـه آن     ها و گـزارش  ها بر سنگ قبرها، سياحان در سفرنامه حجاري صنايع دستي آن

بافي،  توان از چادربافي، قالي كردند مي ايل درست مي هاي اند؛ از صنايع دستي كه زن اشاره كرده
؛ 332، 335، 381، ص10؛ 192، ص5[تهية زين و يراق اسب، بافت جوراب و دستكش نام بـرد  

هـا   آن. بافي از منابع بزرگ درآمد زنان خوانين بود قالي]. 53، ص30؛ 154، ص16؛ 326، ص14
بـافي را نزديـك محـل سـكونت      ند و دستگاه قـالي گماشت عنوان بافنده به كار مي زنان ديگر را به

به همين دليـل بـر اكثـر سـنگ     ]. 63، ص29[كردند تا بتوانند بر كار نظارت كنند  پا مي خود بر
هـاي مهـم در زنـدگي     عنوان يكـي از شـغل   قبرهاي زنان ايلياتي كرمانشاهان تصوير دار قالي، به

ن كه مواد و كاالهاي ذكرشده را براي بازار بنابراين، اين زنا). 3تصوير (عشايري، حك شده است 
. شـدند؛ بـدون اينكـه از دسـترنج خـود نفعـي ببرنـد        كردند، باعث درآمد بيشتري مـي  توليد مي

هاي سنتي جامعة ايلي، كه همچنان ادامه داشت، فشـار   ها در توليد به نقش شدن نقش آن اضافه
هـا را در   مشاركت در توليـد، قـدرت آن   ولي اين. ها وارد آورد بيشتري را نسبت به گذشته بر آن

 ].16، ص43[خانواده بيشتر كرد و ميزان جدايي دنياي زنان را از مردان تقليل داد 
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  نگارندگان: جزئياتي از سنگ قبرهاي زنان ايلي كرمانشاهان دورة قاجار، منبع. 2تصوير 
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  نگارندگان: زنان ايلي كرمانشاهان بر سنگ قبرها، منبع) دار قالي( جزئياتي از هنر بافندگي. 3تصوير 
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و جايگاه زن كرد در سه عرصة اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعة ايلي ) فعاليت(نقش .  2جدول 
  كرمانشاهان دورة قاجار

  اقتصادي سياسي اجتماعي
 ـ برقراري امنيت ايل و خانواده

كنترل نظام و انسجام معيشت  ـ
  ايل

هاي اجتماعي  نظارت بر فعاليت ـ
  ايل

ايفاي نقش در اعمال مذهبي و  ـ
  نيكوكارانه مانند وقف 

كنترل امور مربوط به نظافت،  ـ
داري در محيط  مراقبت و مهمان

  ايلياتي
ها در كوچ و  نقش مهم آن ـ

  جايي جابه
  حضور مؤثر در بزم و رزم ـ

حضور در مسابقات و تفريحات  ـ
  سالم 

بر امور كشاورزي، جنگي نظارت  ـ
 داريو گله

رياست ايل و رسيدن به مقام  ـ
  در ميان ايالت» خان«

هاي سياسي داخل  اتخاذ تصميم ـ
  ايالت

  هدايت نظام ايلياتي ـ
عنوان يك عامل مهم  ازدواج به ـ

سياسي و نقش آن در رسيدن 
  قدرت زنان ايالت

  

  حمايت از امور تجاري و خدماتي ـ
ايل در توليد و هماهنگي زنان  ـ

گسترش رونق اقتصادي در داخل 
  ايالت

نقش مهم زنان در خودكفايي نسبي  ـ
  اقتصادي در داخل ايل

  حضور زنان در نظام مالكيت زمين ـ
نقش آنان در رواج و گسترش  ـ

  فرهنگ مادرساالري در داخل ايالت
ها در  نظام توليد  نقش كارآمد آن ـ

  دام در ايل
توليد صنايع نقش مهم اقتصادي  ـ

  در داخل ايالت) بافي قالي(دستي 
اتحاد و مشاركت زنان در توليد  ـ

صنايع دستي و كشاورزي و رسيدن 
  به خودكفايي در جامعة ايلي 

  گيري نتيجه
بررسي و مطالعة نقش و جايگاه زن، آن هـم در جامعـة ايلـي و عشـايري كرمانشـاهان در دورة      

هـايي مواجـه    ، كه در گذشته اتفاق افتاده، قطعاً با چـالش اساس اسناد و مدارك مكتوب قاجار، بر
ها و شواهد اطالعاتي ما دربارة زنان كرد در جامعـة ايلـي كرمانشـاهان     بنابراين، داده. خواهد بود
مانده از جامعة ايلي و عشايري كرمانشـاهان   اساس گزارش سياحان و اسناد مكتوب باقي بيشتر بر

ـ . است هـا و مـدارك مكتـوب دورة قاجـار بحـث از زنـدگي        ه سـفرنامه بايد گفت بدون مراجعه ب
واقع، بخش بزرگي از زنـدگي   در. اجتماعي و سياسي زنان كرد در جامعة ايلي اصالً ممكن نيست

جـز   جوامع ايلي صرفاً در گزارش سياحان، اسناد و نقوش سنگ قبرها منعكس شـده اسـت و بـه   
هـا منـابعي مهـم بـراي      بر اين اساس، سفرنامه. دها راهي براي بازجست آن وجود ندار مطالعة آن

اند و از اين جهت كه كمتر تحـت تـأثير    شناخت تاريخ اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي يك جامعه
اطالعـات  . رسـد  ها خاص و قابل اعتمـاد بـه نظـر مـي     اند اطالعات موجود در آن ها بوده حكومت

ود در نقـوش سـنگ مزارهـاي    كنندة ديگر در اين خصـوص بـه صـورت محـد     تكميلي و حمايت
ترين شـاهد در ايـن    عنوان مهم مانده از جوامع ايلي كرمانشاهان در دورة قاجار، به موجود و باقي
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ارزش  سنگ قبور ارتباطي خاصي با زندگي انسان دارد و بسـتري بـا  . خصوص، نگاشته شده است
رفته روي اين سـنگ قبرهـا     كار به هاي براي به تصوير در آوردن باور و افكار او بوده است و نقش

اطالعـات  . دهـد  نيز متنوع است و طيفي از عناصر اجتماعي موجود در جامعة ايلي را بازتاب مـي 
شده از متون تاريخي و اسناد گويـاي ايـن اسـت كـه زن در سـاختار اجتمـاعي ايـالت         استخراج

ام نظـام  شـد و نقـش مهمـي در پايـداري و اسـتحك      كرمانشاهان نيمي از جمعيت را شـامل مـي  
اي داشت؛ تا جايي كه سياحان مقـام و موقعيـت زن را در سـازمان اجتمـاعي      خانوادگي و قبيله

گونـه   ها  را ستون فقرات ايل و محور اصلي هر اند و آن فرد توصيف كرده ايالت و عشاير منحصربه
 در زمينه و عرصة عمل وقـف زنـان كـرد جامعـة ايلـي كرمانشـاهان      . اند تالش و كوشش دانسته

دهندة حضور فعـال   هاي ديگر اجتماع بسيار پررنگ ظاهر شده و نشان همچون بسياري از عرصه
نكتة جالب توجه ديگر آنكه به لحاظ منزلت اجتماعي، در ابتـدا زنـان   . آنان در اجتماع بوده است

خصوص جامعة ايلي و  طبقات مرفه و در ادامه زنان واقفه از طبقات و قشرهاي مختلف جامعه، به
از نظر پوشاك و پوشش، زنـان  . اند ايري كرمانشاهان، در اين سنت پسنديده مشاركت داشتهعش

ايلي كرمانشاهان در هر مقامي از نظر ظاهري چندان متفاوت نبودند و تفاوت در كيفيت پارچـه  
هـا دربردارنـدة اطالعـات     بررسـي . شده است و نوع كار و زيورآالتي بوده كه روي لباس انجام مي

ايـن  . هاي اقتصادي زنان ايالت و عشاير كرمانشـاهان در جامعـه اسـت    در باب مشاركت فراواني
هـاي   هاي زنان ايل از جهت حضـور در اجتمـاع بـه فعاليـت     ها ضمن اشاره به محدوديت گزارش

داري و تربيـت فرزنـدان، در دوشـيدن     زنان ايل افزون بر خانـه . اند اقتصادي آنان نيز اشاره كرده
كردن ماست، پنيـر، كـره،    زدن و درست و پخت نان، آب به دوش كشيدن، دوغ كردن شير، خمير

يكي از ايـن  . اند دستي، بافتن قالي و قاليچه و دباغي مهارت داشته كشك و روغن، و توليد صنايع
اي دارد و نشان اهميـت   بافي بود كه در نقش سنگ قبرها نمود برجسته صنايع دستي مهم  قالي

در گزارش سياحان آماده است كه . عنوان يك توليد اقتصادي است اهان بهآن بين ايالت كرمانش
. دادند زنان ايل همة مراحل تهية قالي را، از ريسندگي و رنگرزي پشم تا بافت آن، خود انجام مي

اسناد و مدارك گوياي اين مطلب است كه تعداد درخور توجهي از مالكان زمـين در اواخـر دورة   
هاي كرمانشاهان به مالكيت  گرايش زنان وابسته به خوانين ايل. اند زن بوده قاجار در كرمانشاهان

رو و پراكنده و تمركز بر يكجانشـيني ايـالت و    هاي ايلي كوچ خصوصي زمين سبب افول جمعيت
نشانة اصـلي ايـن اسـتقرار    (زمان با استقرار بيشتر ايالت كرمانشاهان  هم. عشاير در روستاها شد

در اواسـط دورة قاجـار در روسـتاها و    ) متنوع با ذكر تاريخ در روستاهاسـت هاي  وجود گورستان
پرداخـت  . زمينه را براي حضور بيشتر زنان در نظام مالكيت زمين هموار كرد... برقراري امنيت و

از تبعـات مالكيـت زنـان    ... هاي سياسي و ساالري، ازدواج بهرة مالكانة زمين به صورت نقدي، زن
ــام ا ــاتي در نظ ــود ايلي ــي ب ــاب رعيت ــاهان در    . رب ــي كرمانش ــة ايل ــرد جامع ــت زن ك ــد گف باي

عنـوان   هاي سياسي خوانين و سرداران ايل نقشي مهم داشته و در مواردي آنـان بـه   گيري تصميم
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بسـياري از مسـائل سياسـي ايـالت كردهـا را      . اند رئيس ايل بر ايل و طايفة خود حكمراني كرده
اي از  در منـاطق ويـژه  . اي در ادارة امـور طايفـه داشـتند    دهزنان برعهده داشتند يا آنكه نقش عم

صـراحت   كرمانشاهان، حكمراني زنان امري رايج بود و در سفرنامة جان مالكوم به اين موضوع بـه 
اي بخشـي از آزادي اجتمـاعي و    ها و امور اجتمـاعي و عشـيره   شركت در جنگ. اشاره شده است

انـد و بخشـي از    داراي اسب و ماديان مخصوص خود بودهزنان معموالً . نفوذ زنان كرد بوده است
و اختيـارات آن بـه زنـان اختصـاص     ...) ها، گوسفند و بـز و  زمين و باغ(هاي ايل و عشيره  دارايي
راحتي قابل فهم است كه جايگاه و نقـش زنـان    همچنين، اين مسئله در متون مكتوب به. داشت

نهايت، بايد مطرح كرد كه مطالعـات متـون و    در. بودوابسته به خوانين ايل با عامة مردم متفاوت 
هـاي مفقـوده فراينـدهاي زنـدگي      اسناد مكتوب بخشي از مطالعات فرهنگي اسـت، زيـرا حلقـه   

  .كند خوبي آشكار مي روزمرة جوامع را در گذشته به
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