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چڪیده

هدف :هدف کلی مقالۀ حارض تبیین تحول وضعیت اربابان
و مالکان زن در جریان اصالحات ارضی و نشان دادن چرایی و
چگونگی سلب مالکیت از زنان و نیز ،پیامدهای آن است.
روش /رویکرد پژوهش :رویکرد تحقیق حارض کیفی است .دادهها
بر پایۀ اسناد و منابع کتابخانهای و براساس منونهگیری هدفمند
گردآوری شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش گراندد تئوری
استفادهشد.
یافتههای پژوهش :یافتهها نشان میدهد در جریان اصالحات
ارضی در ابعاد وسیعی از زنان سلب مالکیت شدهاست .مهمرتین
عوامل سلب مالکیت از زنان عبارتاند از :قانون اصالحات ارضی،
ب بودن مالکان زن ،حق نسق و نسقبندی که در عرف جامعۀ
غای 
روستایی و مردساالر ایران حقوقی مردانه تلقی میشد و درنهایت
سقوط نظام اربابرعیتی .سلب مالکیت از زنان پیامدهای متعددی
داشت؛ سلطهپذیری و انقیاد زنان روستایی ،نابرابری زنان روستایی
با زنان شهری ،خودسوزی زنان روستایی و گسرتش مالکیت حقوقی
ازجمله پیامدهای حذف زنان از نظام مالکیت زمین در مناطق
روستاییبود.
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مقدمه

آماری از مالکان زمین در ایران بر مبنای تفکیک جنسیت در دست نیست .بررسی اسناد و
منابع نشان میدهد بخش فراوانی از مالکان زمین در غرب ایران ،از مشروطه تا اصالحات
ارضی ،زن بودند 3.پس از انقالب مشروطه و بهخصوص از دورۀ پهلوی اول تعداد مالکان
زن افزایش چشمگیری داشت .گرایش طبیعی به مالکیت خصوصی زمین سبب انهدام
جمعیتهای ایلی و پراکندگی ایالت و عشایر در شهرها و روستاها شد؛ بنابراین ،همزمان با
رشد سرمایهداری در ایران و تجاریشدن کشاورزی یعنی از اواسط دورۀ قاجار ،تحتتأثیر
اقتصاد جهانی ،زمین ارزش پولی پیدا کرد و خریدوفروش زمین بیشتر از گذشته رواج یافت.
سیاست فروش زمینهای خالصه و الغای تیول ،سبب تقویت مالکیت خصوصی و رونق
بازار خریدوفروش زمین شد .مجموعهعوامل ذکرشده به همراه شرایط ع ّلی دیگر ازجمله:
شکستهشدن قدرت خوانین محلی ،تأسیس ادارات ثبتاسناد و امالک ،قانون ارثبری در
اسالم ،برقراری امنیت ،و ...زمینه را برای فعالیت زنان در نظام مالکیت زمین هموار ساخت
(رحمانیان و همکاران ،پاییز ،1395ص .)52تعیین بهرۀ مالکانه به شکل نقدی ،زنساالری،
ازدواجهای سیاسی و ...از تبعات مالکیت زنان در نظام اربابرعیتی بود (رحمانیان و
همکاران ،پاییز ،1395ص .)58اصالحات ارضی مهمترین رخداد اخیر ایران در حوزۀ نظام
مالکیت زمین بود که پیامدهای متعدد آن در پژوهشهای مختلفی واکاوی شدهاست .مسئلۀ
اصلی این مقاله ،سلب مالکیت از اربابان و مالکان زن در جریان اصالحات ارضی است که

 .1دانشجوی دکرتی تاریخ دانشگاه
پیام نور(،نویسندۀ مسئول)
shayan_karami99@yahoo.com
 .2دانشـیار گـروه تاریـخ دانشـگاه تهران،
rahmanian@ut.ac.ir
 .3بـرای اطالعـات بیشتر نـک :سـایت
کتابخانـۀ ملـی)http://www.nlai.ir( ،
جسـتجو ،ذیـل عنـوان «اصالحـات ارضـی
کرمانشـاه» .همچنیـن تعـداد فراوانـی از
زمیـن مشـمولِ مراحـلِ
اربابـان و مالـکان ِ
سـهگانۀ اصالحـات ارضـی در مناطـق
لرسـتان ،خوزسـتان و قزویـن ،زن بودنـد.
بـرای منونـه ،از مجمـوع  250نفـر مالـک
مشـمول مرحلـۀ دوم اصالحـات ارضـی
در دزفـول  135نفـر زن بودنـد (سـاکام،
 ،240/61047صـص .)31-2همچنیـن
یکسـوم عمدهمالـکان مشـمول مرحلـۀ
اول اصالحـات ارضـی در بروجـرد جـزء
طبقۀ اربابان زن بودند (ساکام،230/655 ،
صـص .)27-2در قزویـن نیز حـدود پانزده
اربـاب زن مشـمول مرحلـۀ اول اصالحات
ارضـی دسـتکم یـک روسـتا را بهصـورت
شــشدانگ مالـــک بودنـــد (ساکمــــا،
 ،230/2871صـص .)29-2در منطقـۀ
الیگودرز نیز تعـدادی از اربابان زن تا قبل
از اصالحـات ارضـی مالک امالک وسـیعی
بودنـد (سـاکام ،260/856 ،صـص.)26-7

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 106

7

شایانکرمی
داریوشرحامنیان
 .1بـرای منونـه نـک :رحامنیـان ،داریـوش و
همـکاران« ،)1395( ،ظهـور اربابـان زن در
غـرب ایـران؛ مطالعـه مـوردی کرمانشـاه».
پژوهشنامـۀ زنـان .پژوهشـگاه علـوم
انسـانی و مطالعـات فرهنگـی ،سـال هفتم،
شمارۀ سـوم ،زمسـتان  ،1395صـص .65-47
 .2مهمتریـن تحقیقـات انجامشـده دربـارۀ
نظـام مالکیـت زمیـن و اصالحـات ارضـی در
ایـران بـه رشح زیـر اسـت :ادیبـی ،محمـد،
زمیـن و آب در ایـران)1333( .؛ عبداللهیـف،
ز.ز« ،روسـتاییان ایران در اواخر دوره قاجار»:
()1361؛ عجمی ،اسماعیل ،اصالحـات ارضی
در ایـران)1354(.؛ الونـدی ،مینـو« ،دربـاره
تقسـیم محصول براسـاس عوامـل پنجگانه».
()1361؛ عمیـد ،محمدجـواد ،کشـاورزی،
فقـر و اصالحـات ارضـی در ایـران)1369( .؛
افشـار ،احمـد ،دهقانـان زمیـن و انقلاب.
()1361؛ ارشف ،احمـد ،نظام فئودالی یا نظام
آسـیایی)1346( .؛ ارشف ،احمد« ،موانع رشـد
رسمایـ هداری در ایـران»)1356( .؛ بهرامـی،
تقی ،تاریخ کشاورزی ایران)1330( .؛ قهرمان،
بابک« ،دو یادداشت درباره کشاورزی تجاری
در ایـران»)1361( .؛ هوگالنـد ،اریـک ،زمین و
انقلاب در ایـران)1361( .؛ هوگالنـد ،اریـک،
«جمعیـت خوشنشـین در ایـران»)1351( .؛
هومـن ،احمـد ،اقتصـاد کشـاورزی زمیـن.
()1341؛ هامیـون ،داریـوش ،اصالحات ارضی
در ایـران)1342( .؛ لهسـائ یزاده ،عبدالعلـی،
تحـوالت اجتامعـی در روسـتاهای ایـران.
()1369؛ لهسـائ یزاده ،ع ،تأثیـر اصالحـات
ارضـی ایـران بـر سـاختار طبقـه روسـتایی.
()1363؛ مؤمنـی ،باقـر ،مسـائل ارضـی و
جنـگ طبقاتـی در ایـران)1359( .؛ هلمـوت،
ریچـارد« ،اصالحـات ارضـی و کشـاورزی
تجـاری در ایـران»)1354( .؛ ولـی ،عبـاس،
ایـران پیشـارسمایهداری)1372( .؛ سـوداگر،
محمدرضـا ،رشـد روابـط رسمایـهداری در
ایران)1369( .؛ سـوداگر ،م ،نظام اربابرعیتی
در ایـران)1358( .؛ یگانـه ،سـیروس ،سـاختار
کشـاورزی ایران از اصالحات ارضی تا انقالب.
()1373؛ ملبتـون ،آن ،مالـک و زارع در ایـران.
()1362؛ ملبتون ،آن ،اصالحات ارضی در ایران.
()1362؛ خرسوی ،خرسو ،جامعهشناسـی ده.
()1382؛ نعامنـی ،فرهاد ،تکامل فئودالیسـم
در ایـران)1358( .؛ عبداللهیـان ،حمیـد ،نظام
اربـاب غایـب در ایـران.)1392( .
3. Grounded Theory
4. Strauss
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تاکنون مغفول ماندهاست .آیا تا پیش از اصالحات ارضی اربابان و مالکان زن در ایران وجود
داشتهاند؟ آیا طی اصالحات ارضی از زنان سلب مالکیت شدهاست؟ نظر به اینکه تعداد
فراوانی از مالکان زمین در ایران تا پیش از اصالحات ارضی زن بودند 1و با این فرض که طی
سه مرحلۀ اصالحات ارضی از زنان سلب مالکیت شدهاست ،مقالۀ حاضر قصد دارد عوامل
و پیامدهای سلب مالکیت از زنان را تبیین نماید .تاکنون پژوهشی دربارۀ اربابان و مالکان زن
در ایران انجامنشدهاست .حتی در تحقیقات انجامشده دربارۀ اصالحات ارضی و نظام مالکیت
زمین در ایران اشارهای به مالکان و اربابان زن به چشم نمیخورد؛ بنابراین پژوهش حاضر
پیشینۀ تحقیق ندارد 2و انجام آن ضروری است.

روش

روش تحقیق حاضر کیفی از نوع گراندد تئوری 3با رویکرد اشتراس 4و کوربین 5است.
نظریه و روش تحلیل زمینهای را در سال  1967بارنی گالسر 6و آنزلم 7اشتراس معرفی
و در کتاب معروف خود با نام «کشف نظریۀ زمینهای» 8منتشر کردند (محمدپور،1392 ،
ص .)313در رویکرد گراندد تئوری محقق پیشفرضها را در هم میشکند و از عناصر
قدیمی نظمی نو میآفریند (اشتراس و کوربین ،1385 ،ص.)27
روش گردآوری دادهها در پژوهش حاضر اسنادی و کتابخانهای است .دادهها پس از
جمعآوری ،عبارتبندی و کدگذاری شد .در ادامۀ روند مطالعه از نمونهگیری هدفمند 9برای
دستیابی به اطالعاتی برای تبیین پدیدۀ سلب مالکیت از زنان استفاده شد .انجام این کار
مستلزم کاوش در دادههای دستاول بود؛ بنابراین ،نمونهگیری هدفمند ،همزمان با گردآوری
و تحلیل اسناد انجام شد 10.روند تجزیهوتحلیل دادهها تا اشباع نظری 11و مفهومی ادامه داشت
و درنهایت شرایط ع ّلی ،راهبردها و پیامدهای پدیده مشخص شد .مهمترین روش گردآوری
دادهها بهرهگیری از اسناد بود .کار تجزیهوتحلیل و کدگذاری باز 12درحین جمعآوری دادهها
انجام شد .دادهها پس از تجزیهوتحلیل به حالت اشباع و تکرار رسیدند و ادامۀ گردآوری
متوقف شد .در سطح اول کدبندی ،برحسب مشابهت و تجمیع مفاهیم ،کدهای انتزاعیتر
در 160مفهوم اصلی ساخته شد .در سطح دوم کدبندی یا کدبندی محوری 55 ،13مقولۀ عمده
ساخته شد و در مرحلۀ سوم یا کدبندی گزینشی 7 ،14تم اصلی شکل گرفت که در جدول
شمارۀ ( )1قابلمشاهده است.
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اصالحات ارضی و مسئلۀ سلب
مالکیــت از مالــکان زن
(1351-1341ش)؛ ...
ردیف

تعدادمفاهیمعمده

تعدادمقولههایعمده

تم

15
32
36
15
16
26
20

8
7
10
9
8
6
7

اصالحات ارضی
حق نسق
سوددهیناچیز
بیتوجهی به زنان
مهاجرت
مالکیتحقوقی
ماشینیشدنکشاورزی

1
2
3
4
5
6
7

جدول 1
مفاهیم ،مقولههای عمده و مقولههای
هستۀ استخراج شده

یافتههایتحقیق

در ادامه ،شرایط ع ّلی ،شرایط میانجی ،راهبردها و پیامدهای پدیدۀ سلب مالکیت از زنان
ذکر میشود .مدل پارادایمی پدیدۀ سلب مالکیت از زنان در جدول ( )2قابلمشاهده است.

جدول 2

زمینــــه
• غرب ایران

رشایـــط علی

• پهلوی دوم

• کشت مکانیزه

• نقد نظام اربابرعیتی
•سوددهیپایینکشاورزی
• اصالحات ارضی

راهربدها
• اعرتاض

•عملکردنامناسبواسطهها
• قربانیان رسمایهداری

مدل پارادایمی پدیدۀ سلب مالکیت
از زنان

• مقاومت مالکان

پدیــده
• سلب مالکیت از زنان

• مقاومت کشاورزان
• مرحلۀ اول اصالحات
ارضی

• حق نسق

• مرحلۀ دوم اصالحات

• ارباب غایب

ارضی

رشایط مداخلهگر
• سیاستهای کالن دولت

• مرحلۀ سوم اصالحات
ارضی

پیامدها
•مالکیتدهقانان
• سقوط اربابان زن
• مهاجرت به مراکز شهری
• ماشینی شدن کشاورزی
•رشدمالکیتحقوقی
• سلطهپذیری
• نابرابری زنان روستایی-
شهری
• خودسوزی

5. Corbin
6. Barney Glaser
7. Anselm S.
8. Discovery Grounded Theory
9. Purposive Sampling

 .10مقالۀ حارض برگرفته از رسالۀ دکرتی آقای
شایان کرمی با عنوان «کشاورزی و زمینداری
در غرب ایران از مرشوطه تا پایان پهلوی»
است .در این رساله از حدود  10000برگ
سند بهرهبرداری شدهاست .برخی از اسناد
مورد استفاده در این پزوهش تاکنون در
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی اسکن و
شامرهگذاری نشده و دادهها مأخوذ از
اصل اسناد است .شامرهگذاری این بخش از
اسناد بنابر رضورت توسط نویسندۀ مسئول
انجام شد.
11. Theoretical Saturation
12. Open Coding
13. Axial Coding
14.. Selective Coding
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رشایط ع ّلی

«عملکرد نامناسب واسطهها»« ،نقد نظام اربابرعیتی»« ،سوددهی پایین کشاورزی»،
«قربانیان سرمایهداری»« ،اصالحات ارضی»« ،حق نسق» و «ارباب غایب» عمدهترین
مقولههای شرایط ع ّلی پدیدۀ سلب مالکیت از زنان بود .در ادامه به بررسی هرکدام از
مقولههای ذکرشده پرداخته می شود .با توجه به غیبت اربابان در روستا ،مباشران و کدخدا
واسطۀ بین مالکان و رعایا بودند (لهسائیزاده ،1369 ،ص .)126کدخدا هم به جماعت
رعیت تعلق داشت و هم موردتأیید و منصوب مالکان و مستأجران بود (اشرف،1361 ،
ص .)7مباشران و کدخدا بعض ًا از طریق کالهبرداری از مالک و ظلم به رعیت ،به مالومنالی
دست مییافتند و خود مالک میشدند .در برخی روستاها یک نفر عهدهدار هر دو مقام-
کدخدایی و مباشرت -بود؛ ولی درمجموع مقام مباشر از کدخدا باالتر بود (هوگالند،
 ،1381ص .)36عملکرد نامناسب واسطهها و ظلم و ستم آنها به حساب مالکان غایب
نوشته میشد .از ابتدای پهلوی دوم فضای عمومی جامعه علیه اربابان و نظام اربابرعیتی
شکل گرفت ،بهگونهای که اربابان عامل بدبختی رعایا و نظام اربابرعیتی عامل اصلی
عقبماندگی کشور قلمداد شد (عمید ،1381 ،ص .)105ارباب که در گذشتۀ نهچندان دور
با عناوینی چون «عالیجاه»« ،مسند ع ّزت»« ،چاکرنواز»« ،رعیتپرور» و ...خطاب میشد ،در
دورۀ پهلوی دوم ،به «ارباب ظالم»« ،فئودال خونخوار» و ...تبدیل شد (ساکما،296/547 ،
برگ1؛  ،230/4242برگ.)37-26
بهرهبرداری از زمین به روش سنتی بازدهی چندانی نداشت و برای سرمایهگذاری
در بخش کشاورزی بیش از  6درصد سود متص ّور نبود ،درحالیکه سود همان سرمایه در
بانک  15درصد بود (مستوفی ،1326 ،ص .)24از آغاز دورۀ پهلوی اول بهدلیل افزایش
ساختوسازها و جادهسازی ،برای کشاورزان کارهای دیگری بهجز کشاورزی هم پیدا شد.
در سال 1920م حدود  30000نفر در جادۀ کرمانشاه به تهران مشغول کار بودند (نوشیروانی،
 ،1361ص .)192کشاورزی بهدلیل شیوههای کشت سنتی ،جوابگوی هزینههای زندگی
نبود و یک اکراه عمومی برای سرمایهگذاری در کشاورزی وجود داشت (Hooglund, 1981,
 .)p16اصالحات ارضی ،زمین و کار را از یکدیگر جدا کرد و درمعرض خریدوفروش
قرار داد (قهرمان ،1361 ،ص .)135پس از پایان اصالحات ارضی دولت اعتبارات زیادی
برای کشاورزان صاحب زمین اختصاص داد تا نتایج مثبت اصالحات ارضی نمایان شود؛
ولی روستاییان ترجیح دادند این وجوه را در موارد دیگری خرج کنند تا سرمایهگذاری در
کشاورزی (طاهری ،1360 ،ص .)45از ابتدای دورۀ پهلوی دوم حقوق و دستمزد کارگران دو
برابر شد؛ یعنی یک کارگر راهسازی ساالنه حدود  3500ریال درآمد داشت درحالیکه درآمد
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ساالنۀ یک رعیت کشاورز بین  1000الی  1500ریال بود (ساکما ،240/10612 ،برگ.)2
بنابراین ،بسیاری از اربابان با رضایت کامل زمینها را به دولت فروختند 1.اجرای اصالحات
ارضی گزینهای سیاسی بود که از خارج از جامعۀ سیاسی ایران سرچشمه میگرفت (اشرف و
بنوعزیزی ،1388 ،ص .)215آمریکا شاه ایران را به بهانۀ خطر کمونیسم ،توسعۀ سرمایهداری
و ...برای اجرای برنامۀ اصالحات ارضی تحتفشار گذاشت (اشرف و بنوعزیزی،1388 ،
ص)210؛ چراکه جهان سرمایهداری سیستم بستۀ اقتصادی و کشاورزی ماقبل سرمایهداری
را مانع گسترش فعالیتهای سرمایهداری میدانست (لهسائیزاده ،1369 ،ص .)145پیوند
اقتصاد ایران به اقتصاد سلطهجوی جهانی -که ماهیتی نیمهاستعماری داشت -سبب تحول
جدی در نظام زمینداری شد؛ بنابراین قدرتمندترین رکن کشور برای تغییر نظام زمینداری
مطابق با خواستۀ قدرتمندان جهانی وارد عمل شد (اشرف ،1361 ،ص .)7اشرف میگوید:
نیروی پیشبرندۀ برنامۀ اصالحات ارضی زاییدۀ دو اندیشۀ اسطورهای بود؛ اول« :انقالب
دهقانی قریبالوقوع» و دوم :اجتنابناپذیری انجام اصالحات ارضی برای توسعۀ سرمایهداری
(اشرف و بنوعزیزی ،1388 ،ص .)209اربابان و مالکان زن البهالی چرخهای عظیم ماشین
غولپیکر اصالحات ارضی -که مأمور بازکردن راه سرمایهداری در ایران بود -گرفتار شدند.
وجه مشترک طبقۀ عمدهمالک که چند ملک دور از هم داشتند ،به ناگزیر ،غایببودن است
(لمبتون ،1362 ،ص478؛ هوگالند ،1381 ،ص .)82اربابان زن نیز ،در طبقۀ مالکان غایب قرار
میگیرند؛ چراکه شخص ًا به امور کشاورزی اشتغال نداشتند و بیشتر در مراکز شهری زندگی
میکردند و همین غایببودن یکی از عوامل اصلی سلب مالکیت از آنها بود( 2رحمانیان و
همکاران ،پاییز ،1395ص.)59
تاکنون برداشتهای متفاوتی از معنی اصالحات ارضی شدهاست؛ ولی وجه مشترک
همۀ تعاریف «توزیع مجدد زمین برای مقابله با بیعدالتی در روستاها» (عمید ،1381 ،ص)78
است .خطمشی کشاورزی حکام قاجار و پهلوی و سیاستهای غرب ،زمینه را برای
عمومیتبخشیدن به مالکیت خصوصی زمین هموار ساخت (لهسائیزاده ،1369 ،ص.)39
طبق مادۀ هفدهم قانون اصالحات ارضی مص ّوب 1340/10/19ش مبنای سهمبندی و
دریافت زمین بین کشاورزان «نسق زراعتی» 3بود (مجموعه اصالحات ارضی 1344 ،ص42؛
هوگالند ،1381 ،ص .)108بهموجب قانون پس از اصالحات ارضی تغییر نسق زراعتی
در دهات ممنوع شد و هر شخص به همان روشی که قانون اصالحات ارضی برای وی
مشخص کرده بود ،در یک روستای مشخص کشاورز شناخته میشد (مجموعه اصالحات
ارضی ،1344 ،ص .)47طبق مادۀ  22الیحۀ اصالحی قانون اصالحات ارضی «کلیۀ زارعینی
که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده به کشت و کار مشغول بودهاند ساکنین

 .1هامنگونـه کـه در ادامـۀ مقالـه
آمدهاسـت اصالحـات ارضی ایران صبغۀ
سیاسـی داشـت و با پشـتوانه و حامیت
آمریـکا انجـام شـد .دولـت مالـکان را
بـرای فروش زمین تحتفشـار گذاشـت؛
ولـی اعمال شـیوههای سـنتی در تولید
کشـاورزی و سـوددهی ناچیـز ،برخی از
عمدهمالـکان را متقاعد کـرد که از محل
فـروش زمیـن و رسمایهگـذاری در سـایر
بخشهـای اقتصـادی بـه سـود بیشتری
دسـت مییابنـد؛ بنابرایـن ،عـدهای از
بزرگمالـکان ،بـا رضایت ،زمینهایشـان
را بـه دولـت فروختند .البتـه باید توجه
داشـت ایـن عـده شـامل عمدهمالـکان
متمولـی بود که تـوان رسمایهگـذاری در
بخـش صنعـت ،مسـکن و ...را داشـتند
و خردهمالـکان بههیـچروی راضـی بـه
فـروش زمیـن نبودند و بهخصـوص زنان
خردهمالک آسـیبپذیرترین قرش برنامۀ
اصالحـات ارضـی بودند.
 . 2یادآوری این نکته رضوری است که
منظور از اربابان غایب و ساکن در مراکز
شهری ،بزرگ مالکانی است که دستکم
یک روستا را به صورت ششدانگ مالک
بودند و بنابر ارقام مجد تعداد آنها در
کل کشور حدود  500نفر بود (Majd,
 .)2000, p145بدیهی است اکرثیت سایر
خردهمالکان که تعداد آنها در کل کشور،
حدود 2/000/000نفر برآورد شده است
( ،)Majd, 2000, p145از جمله تعداد
انبوهی از خـورده مالـکان زن ،ساکـن
مناطـق روستایی بودند .برای اطالعات
بیشرت نک :رسشامری عمومی نفوس
و مسکن (کرمانشاه)( ،آبامناه،)1345
جلد ،28مرکز آمار ایران.
 .3نســق عبـــارت اسـت از مقـــدار
زمینهـای تحـت تصرف یـک کشـاورز
و عملکـرد عمرانـی وی بـرای آبادکـردن
زمیـن .در قانـون اصالحـات ارضی نظام
نسـقبندی عرفـی و معمـول در دهـات
بـه همان شـکل سـابق پذیرفتـه شـد و
جـز در مـواردی کـه رضورت داشـت ،در
بقیۀ روسـتاها نسقبندی جدیدی ایجاد
نشـد .نظـام نسـقبندی در روسـتاهای
ایـران مردسـاالر بـود و زنـان حق نسـق
نداشـتند .بـا توجـه بـه اینکـه مبنـای
دریافت زمین در قانون اصالحات ارضی
حق نسـق بود ،بنابراین بدیهی بود زنان
مشـمول دریافـت زمیـن نبودند.
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همان ده شناخته میشوند و هیچ مالکی حق ندارد بههیچعنوان زارع را از ده یا از اراضی
مورد کشت و کار اخراج نماید» (مجموعه اصالحات ارضی ،1344،ص .)48در روستاها
زمین به تعداد رعایای ساکن روستا ،از پیش ،نسقبندی شده بود؛ بنابراین ،مالکان غایب و
بهخصوص زنان ،در امالک خویش ،فاقد حق نسق بودند .در مرحلۀ دوم اصالحات ارضی
بر حق نسق بیشازپیش تأکید شد و به کشاورزان اطمینان داده شد کار خوشنشینها و
کارگران کشاورزی برای آنها حق نسق ایجاد نخواهد کرد (مجموعه اصالحات ارضی،
 ،1344ص .)127بهموجب قانون اصالحات ارضی «مالک کسی است که دارای زمین باشد
بدون آنکه شخص ًا به کشاورزی اشتغال داشته باشد»(مجموعه اصالحات ارضی،1344،
ص .)3بدیهی است اشتغالنداشتن به کشاورزی بهمنزلۀ بیرونبودن از نظام نسقبندی است.
در جریان اصالحات ارضی برخی از مالکان با اقدام به خرید حق نسق رعایا آنها را از
دهات اخراج کردند و این دسته از رعایا از دریافت زمین محروم و از دهقان صاحب نسق،
به خوشنشین تبدیل شدند (عجمی ،1352 ،ص .)46بسیاری از مالکان با قلدری ،نفوذ اداری
و سوءاستفاده از بیسوادی رعایا حق ریشۀ آنها را گرفتند .از حقکشی رعایا بهوسیلۀ طبقۀ
مالکان زن گزارشی ثبت نشدهاست .پس از اصالحات ارضی مالکانی که زمینی در اختیار
داشتند از ترس ایجاد حق نسق بهشدت از استخدام رعایای بومی در کار کشاورزی اجتناب
میکردند (عجمی ،1352 ،ص )47و ترجیح میدادند کارگران کشاورز فصلی را از نقاطی
دیگر استخدام کنند تا حقی برای آنها ایجاد نشود .این مسئله بر شدت بیکاری در روستا
افزود و درنهایت گزینۀ مهاجرت را تقویت کرد.

زمینه

زمینه یعنی محل حوادث و وقایع متعلق به پدیده (اشتراس و کوربین ،1385 ،ص.)98
زمینۀ مدنظر منطقۀ غرب ایران است از ابتدای پهلوی دوم تا پایان اصالحات ارضی
(1320ش1351-ش).

پدیده

پدیدۀ در حال بررسی سلب مالکیت از زنان ،در جریان اصالحات ارضی است.

رشایطمداخلهگر

جهتگیری سیاستهای کالن دولت درارتباطبا نظام مالکیت زمین و کشاورزی از اواسط دورۀ
قاجار به بعد ،آرامآرام به سمتوسوی شکستهشدن مالکیتهای کالن و عمومیتبخشیدن به
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مالکیت خصوصی زمین تغییر مسیر داد .لغو تیول و فروش زمینهای خالصه دو قدم مهم در
این راستا بود که زمینه را برای اصالحات ارضی فراهم کرد.

راهربدها

«اعتراض»« ،کشت مکانیزه»« ،مقاومت مالکان»« ،مقاومت کشاورزان»« ،مرحلۀ اول اصالحات
ارضی»« ،مرحلۀ دوم اصالحات ارضی» و «مرحلۀ سوم اصالحات ارضی» عمدهترین
راهبردها بود .به استناد اسناد ،زنان خردهمالک مقارن با تصویب قانون اصالحات ارضی در
زمستان1341ش در مقابل منزل آیتاهلل بهبهانی که میزبان نخستوزیر-اسداهلل علم -بود،
دست به تجمعی اعتراضآمیز زدند (مراسان ،1654-1 ،برگ .)1زنا ِن خرده ِ
مالک مشمو ِل
مرحلۀ سومِ اصالحات ارضی حدود یکسوم خردهمالکان سنندج را شامل میشدند.
خردهمالکان زن همپای سایر مردان خردهمالک مخالفت خود را با قانون تقسیم و فروش
امالک به زارعین مستأجر اعالم کردند (ساکما .)230/27053 ،قانون اولیۀ اصالحات ارضی
یک قانون انقالبی در حمایت از طبقۀ دهقان بود و به اعتراضهای اربابان توجهی نکرد .در
مرحلۀ دوم و سوم اصالحات ارضی مالکان زن طی دادخواستها و عریضههای متعددی
به مجلس شورای ملی خواستار توجه به حقوق زنان و خردهمالکان شدند (کمام،43028 ،
برگ1؛  ،33027برگ.)4
طبق بند  6مادۀ دوم قانون اصالحات ارضی همۀ زمینهایی که تا دو سال قبل از تاریخ
تصویب قانون ،دستکم یک فصل زراعی از طریق کشت مکانیزه ،بدون شراکت زارع و
بهوسیلۀ کارگر کشاورزی بهرهبرداری شده بودند ،از تقسیم معاف شدند (مجموعه اصالحات
ارضی ،1344 ،ص .)17بسیاری از مالکان با رشوهدادن به مأموران دولت ،امالک خود را در
ردیف زمینهای مکانیزه ثبت میکردند و احتماالً با خریداری یک دستگاه تراکتور اعالم
میکردند روستاهای آنها قبل از قانون اصالحات ارضی مکانیزه بوده و از تقسیم مستثناست
(هوگالند ،1381 ،ص118؛ لمبتون ،1362 ،ص .)101دقیق ًا مشخص نیست چه تعداد از
مالکان زن توانستهاند با سرمایهگذاری در کشت مکانیزه امالکشان را حفظ کنند.
در سال 1325ش «اتحادیۀ کارگران و دهقانان غرب» که شعبهای از حزب توده بود در
کرمانشاه تشکیل شد (ساکما ،290/6806 ،برگ .)11هدف این اتحادیه تهییج و شوراندن
1
دهقانان علیه مالکان بود .در مناطق کرند ،کلیایی و ...کشاورزان نهتنها از پرداخت بهرۀ مالکانه
خودداری کردند ،بلکه ،خانههای اربابان را نیز غارت کردند (ساکما ،290/8319 ،برگ.)12-2
در سال 1325ش عمدهمالکان معروف کرمانشاه ازجمله :قبادیانها ،امیراحتشامی ،پالیزیها،
بیگزادگاناورامان،باباجانیها،ولدبیگیها،معتضدیهاوخوانینکلیایی«اتحادیۀکرمانشاهان

 .1بهرۀ مالکانه سهمی از محصول بود که
به شکل نقدی یا جنسی از سوی کشاورز
به مالک ،به عنوان حق مالکیت ،پرداخت
میشد.
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و ایالم و عشایر غرب» را در مقابل «اتحادیۀ کارگران و دهقانان غرب» تشکیل دادند (ساکما،
 ،290/6813برگ .)7-3هدف از تشکیل این اتحادیه مبارزه با حزب توده و مقاومت دربرابر
تحریکات دهقانان بود (ساکما ،290/6813 ،برگ .)7-3پس از مرحلۀ اول اصالحات ارضی
نظم روستاها به هم خورد و رعایا با مقاومت دربرابر مالکان از پرداخت بهرۀ مالکانه سرباز
زدند (هوگالند ،1381 ،ص .)113خشم کشاورزان در مرحلۀ دوم اصالحات ارضی متوج ِه
اربابان بود؛ زیرا معتقد بودند نظام اجارهداری به ضرر آنهاست و اربابان با دستبردن در قانون،
دولت را مجبور کردهاند نظام اجارهداری را بر آنها تحمیل کند (هوگالند ،1381 ،ص.)130
در این مرحله کشاورزان با نپرداختن بهرۀ مالکانه و سرقت اموال مالکان ،اشکالی ابتدایی از
مقاومت را دربرابر مالکان به نمایش گذاشتند.
قانون مرحلۀ اول اصالحات ارضی قانونی انقالبی در راستای حمایت از حقوق
کشاورزان بود (عمید ،1381 ،ص )118و عمدهمالکان زن در این مرحله امالکشان را از دست
دادند .قانون اصالحات ارضی خانوار را اینگونه تعریف کردهاست :خانوار عبارت است از
زن و فرزندانی که تحت تکفل یا والیت رئیس خانوار هستند و ازنظر مقررات این قانون،
در حکم یک نفر محسوب میشوند (مجموعه اصالحات ارضی ،1344 ،ص .)2طبق قانون
اصالحات ارضی همسر و هریک از فرزندان وی همگی یک فرد به حساب میآمدند و طبق
قانون فقط میتوانستند ،به همراه رئیس خانوار ،فقط یک ده ششدانگ داشته باشند (عمید،
 ،1381ص)109؛ بنابراین ،زنانی که جدا از همسر ،مالک تعدادی روستا بودند از حقوق
قانونی مالکیت محروم شدند .چهل و سومین جلسۀ شورای اصالحات ارضی در تاریخ
16خرداد 1342پس از گذشت  8ماه از اجرای اصالحات ارضی با نظریۀ «حقوق زنان مالک»
و «شناختن شخصیت مستقل برای بانوان» موافقت کرد (مجموعه اصالحات ارضی،1344 ،
ص)3؛ ولی در مواردی که نقلوانتقال اسناد مالکان زن انجام و امالک آنها بین کشاورزان
تقسیم شده بود ،بهدلیل اشکاالت قانونی با فسخ معامله موافقت نشد (مجموعه اصالحات
ارضی ،1344 ،ص )3و این دسته از عمدهمالکان زن از حقوقی قانونی خود محروم شدند.
در مرحلۀ دوم اصالحات ارضی دولت دیگر خریدار مستقیم زمین از مالکان نبود
و با افزودن موادی به قانون اصالحات ارضی ،چند راه پیش روی مالکان نهاد .اول :عقد
قرارداد رسمی برای اجاره بین مالک و کشاورز؛ دوم :فروش امالک بهوسیلۀ خود مالک به
کشاورزان؛ سوم :تقسیم زمین بین مالک و کشاورز به نسبت بهرۀ مالکانه؛ چهارم :تشکیل
واحد سهامیزراعی میان مالک و کشاورزان؛ پنجم :خرید حق ریشۀ کشاورزان بهوسیلۀ
مالکان (هوگالند ،1381 ،ص .)112اکثریت مالکان در مرحلۀ دوم اصالحات ارضی گزینۀ
اجاره را انتخاب کردند .مالکان زن چون شخص ًا روی زمین کار نمیکردند از حق نسق

14

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 106

اصالحات ارضی و مسئلۀ سلب
مالکیــت از مالــکان زن
(1351-1341ش)؛ ...

محروم بودند؛ ولی مالکان مرد در بسیاری موارد ،شخص ًا روی قسمتی از زمینهای خود ،کار
میکردند و دارای حق نسق بودند.
قانون تقسیم و فروش امالک مورداجاره به زارعان مستأجر ،معروف به مرحلۀ سوم
اصالحات ارضی ،در تاریخ 23دی1347ش به تصویب رسید .درواقع ،مرحلۀ سوم اصالحات
ارضی بر مبنای این تفکر شکل گرفت که بهرهوری در تولید پایین است و تنها راه رشد اقتصاد
کشاورزی ،مکانیزهکردن کشت است .چون در مرحلۀ دوم گزینۀ اجاره توافق شده بود و
مالکان همچنان غایب بودند ،دولت تصمیم گرفت مالکان غایب را وادار کند زمینها را به
کشاورزان واگذار کنند تا کشاورز با هزینۀ شخصی زمین را مکانیزه کند (هوگالند،1381 ،
ص .)133تمام مالکانی که امالکشان را به اجاره واگذار کرده بودند یا مالکانی که در امالک
خود شرکت سهامیزراعی تشکیل داده بودند و نیز ،مالکان مشمول مرحلۀ دوم اصالحات
ارضی -که تا مرحلۀ سوم از واگذاری یا اجارۀ زمین خودداری کرده بودند -مشمول مرحلۀ
سوم اصالحات ارضی شدند .بنا بر دادههای هوگالند در مرحلۀ سوم در کل ایران ،حدود
 800/000مستأجر توانستند صاحب زمین شوند (هوگالند ،1381 ،ص .)139طبق محاسبات
مجد  523عمدهمالک در مرحلۀ اول اصالحات ارضی مالک  4538روستا بودند (Majd, 2000,
 .)Pp136-137مجد میگوید در مرحلۀ سوم اصالحات ارضی از  1/300/000خردهمالک
سلب مالکیت و زمین آنها بین  1/600/000کشاورز توزیع شد ( .)Majd, 2000, P145بر
مبنای ارقام مجد ،سایر شواهد و مدارک و بر پایۀ فرض و گمان ،تعداد خردهمالکان زن که در
مرحلۀ سوم اصالحات ارضی از آنها سلب مالکیت شد ،حدود  500/000نفر تخمین زده
میشود .1یک روی سکۀ اصالحات ارضی مالکیت دهقانان است ،روی دیگر و تاحدودی
غمانگیز ،سلب مالکیت از خردهمالکان ( )Majd, 2000, P128زن است .آنها مورد یک ظلم
بزرگ تاریخی واقع شدند.

پیامدها

«سقوط اربابان زن»« ،مالکیت دهقانان»« ،ماشینیشدن کشاورزی»« ،مهاجرت به مراکز
شهری»« ،رشد مالکیت حقوقی»« ،خردشدن زنان خردهمالک»« ،سلطهپذیری»« ،نابرابری
زنان روستایی-شهری» و «خودسوزی» مهمترین پیامدها بود .اصالحات ارضی در عمل
طبقۀ زمیندار قدیمی و مناسبات اربابرعیتی سنتی را در روستا از میان برد .این برنامه به
نقش میانجیگری زمینداران ،بین دولت و رعایا از یکسو و نقش واسطهگری کدخدایان
و مباشران بین رعایا و مالکان خاتمه داد (اشرف و بنوعزیزی ،1388 ،ص .)77بزرگترین
دستاورد اصالحات ارضی سقوط نظام اربابرعیتی بود .دراینمیان با سلب مالکیت از

 .1آمارهای ذکر شده متعلق به کل ایران
است.
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طبقۀ اربابان و مالکان زن ،یکی از ویژگیهای منحصربهفرد تاریخیفرهنگی ایران در حوزۀ
نظام مالکیت زمین از میان رفت.
پس از اصالحات ارضی استفاده از نیروی ماشینآالت بهخصوص در امور آبیاری
بهسرعت توسعه یافت (عجمی ،1352 ،ص .)44مهمترین سیاست ترویج کشاورزی
ماشینی تأمین وام کمبهره برای خرید ماشینهای کشاورزی بود (فالح ،1361 ،ص.)96
همچنین استثنای قانون اصالحات ارضی برای زمینهای مکانیزه ،یکی از عوامل ماشینیشدن
کشاورزی بود.
سرشماری نشان میدهد درحالیکه جمعیت عمومی ایران  32درصد افزایش یافته بود،
جمعیت روستایی تنها با  5درصد افزایش از  15/3به  16میلیون نفر رسید (Hooglund, 1981,
 .)p19جمعیت شهر کرمانشاه از  187000نفر در سال 1345ش به  290000نفر در سال
1355ش افزایش یافت (هوگالند ،1381 ،ص .)209در همین فاصلۀ زمانی ،جمعیت خرمآباد
از  59000نفر ،به  104000نفر رسید (هوگالند ،1381 ،ص .)209در ایالم و سنندج نیز
وضعیت به همین منوال بود .به فاصلۀ یک دهه از اواسط اصالحات ارضی تا انقالب اسالمی
(1357-1347ش) ،براثر فشار و نابرابری روستایی و ازسویی کشش و جذبۀ شهری مهاجرت
روستایی-شهری  22درصد افزایش یافت و بدون شک اصالحات ارضی مهمترین عامل
آن بود ()Mohtadi, 1990, P843؛ بنابراین جمعیت مراکز شهری در غرب ایران دو برابر شد
و بسیاری از روستاها متروک شدند .بخشی از مهاجران خوشنشینانی بودند که شانسی در
اصالحات ارضی نداشتند (.)Hooglund, 1983, p238
در دورهای که عرصه برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی زنان محدود بود ،زمین تنها
منبع کسب درآمد و امنیت شغلی زنان محسوب میشد .گواه آن اسناد عقدنامههاست که در
غالب آنها مهریه به شکل ملک تعیین شدهاست .تنها عایدی بخش عمدهای از خردهمالکان
زن قطعه زمینی بود که بهواسطۀ مهریه و صداق در ملکیّت داشتند (سرلک ،اردیبهشت،1384
ص .)183قانون مرحلۀ سوم اصالحات ارضی بدون توجه به این مسئله که آیا قانون مجاز
است مهریه و صداق یک زن بیوه را از وی بگیرد؟ بسیاری از خردهمالکان زن را از هستی
ساقط کرد (سرلک ،اردیبهشت ،1384ص.)183
پس از اصالحات ارضی نظام مالکیت حقوقی در قالب تعاونیهای تولید ،شرکتهای
سهامیزراعی ،و شرکتهای کشت و صنعت ،جایگزین نظام مالکیت حقیقی اربابرعیتی
شد .طبق تبصرۀ یک مادۀ نوزدهم قانون اصالحات ارضی ،شرکتهای تعاونی روستایی
مختار بودند بنا بر تشخیص و مصلحت شرکت ،زمین واگذاری را از کشاورزان پس بگیرند
(مجموعه اصالحات ارضی ،1344 ،ص .)44در نظام مالکیت حقوقی ارتباط کشاورزان با
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زمین و مالکیت آنها محفوظ بود اما نقش مدیریتی کشاورزان بسیار کمرنگ بوده و تنها در
سطوح میانی و پایین ،مدیریت امور در دست کشاورزان قرار داشت (ساکما،220/4707 ،
برگ .)6در نظام حقوقی بهرهبرداری از زمین ،کشاورزان بازیچۀ دست هیئتمدیرۀ شرکتها
شدند و بهرهوری بهشدت کاهش یافت .برای دولت مذاکره با تعدادی مالک بزرگ حقوقی
(شرکتها) در بخش کشاورزی بهتر از مواجهه با انبوهی از دهقانان پراکنده بود.
محدودیت در قدرت تصمیمگیری ،نظارت و کنترل از جانب همسر و آسیبپذیری
در نقش «خانهداری» در میان زنان روستایی ،ناشی از سلب مالکیت و ازدستدادن زمین
است ( .)Jacobs, 2002, P889اصالحات ارضی با سلب مالکیت از زنان روستایی و واگذاری
زمین به مردها ،قدرت مردها را چند برابر و درنتیجه مردساالری را در روستاها تقویت کرد.
ازآنپس زنان روستایی رسالت خانهداری یافتند و با ازدسترفتن استقالل مالی مجبور شدند
بیشازپیش از همسران خویش تبعیّت کنند ( .)Jacobs, 2002, P889کوتاه اینکه از پیامدهای
مهم اصالحات ارضی برای زنان روستایی سلطهپذیری و انقیاد در روابط خانوادگی بود.
بهواسطۀ رونق بازار فروش نفت ،به فاصلۀ کوتاه چند سال پس از پایان اصالحات ارضی،
(1355-1351ش) تقریب ًا اقتصاد ایران منحصر به فروش نفت شد (.)Hooglund, 1981, p19
دولت که منبع پردرآمد دیگری در دست داشت از زمین چشمپوشی کرد (Moghaddam,
 .)1972, p161اقتصاد نفتی بهگونهای چشمگیر سبب رونق شهرها و نابرابری شهر و روستا شد.
درحالیکه در روستاها زنان روستایی از امکانات رفاهی کمی برخوردار بودند ،فرصتهای
شغلی زیادی در شهرها ( )Hooglund, 1981, p19سبب توانمندی زنان شهری شد .این در
حالی بود که زنان روستایی با واگذاری زمینها قدرت مذاکره را از دست دادند .رونق شهرها
در مقابل رکود روستاها منجر به خصومت و دشمنی با شهرها شد (.)Alatas, 1993, P486
مسئلۀ شیوع خودسوزی زنان در ایران در دهههای پس از اصالحات ارضی تا سالهای اخیر،
ازجمله دغدغههای اجتماعی است که تاکنون پژوهشی جدی دربارۀ آن انجام نشدهاست.
مجد میگوید در آستانۀ اصالحات ارضی  60درصد زمینهای کشاورزی ،جمعیت روستایی
و تولید کشاورزی در  9استان ازجمله :کرمانشاه ،لرستان ،همدان ،آذربایجان شرقی ،گیالن و
مازندران متمرکز شده بود ( .)Majd, 1993, P442بیشترین تعداد خردهمالکان زن در استانهای
غربی بودند ،مناطقی که بیشترین آمار خودسوزی زنان را در دهههای پس از اصالحات
ارضی دارند .از سوختگی با نام بیماری فقرا و مناطق کمبرخوردار یاد میشود .خودسوزی
در میان زنان شهری و دارای شرایط اقتصادی مطلوب بهندرت دیده میشود (شیعه نیوز،
7بهمن .)1394اولین مرکز سوانح و سوختگی ایران در سال 1351ش ،سال پایان اصالحات
ارضی ،در تهران شروع به فعالیت کرد (مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری20 ،خرداد.)1395
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پژوهش احمدی نشان میدهد زنان روستایی خانهدار بیشترین قربانیان خودسوزی در مناطق
غربی کشور هستند (احمدی ،بهار ،1384صص .)31-30همچنین بررسی یوسفی لبنی و
میرزایی نشان میدهد فقر و شرایط نامناسب اقتصادی از عوامل عمدۀ خودسوزی زنان در
استانهای غربی کشور است (یوسفی لبنی و میرزایی ،بهار ،1392صص .)678-674هند،
سریالنکا ،ایران ،زیمباوه ،مصر و آفریقای جنوبی باالترین آمار خودسوزی زنان را در جهان
دارند (امیرمرادی و همکاران ،بهاروتابستان ،1384ص )42در کشورهای نامبرده زنان هیچ
سهمی از زمین در جریان اصالحات ارضی نداشتهاند (.)Jacobs, 2002, p889

نتیجهگیری

بررسی اسناد اصالحات ارضی مناطقی از غرب ایران ازجمله :کرمانشاه ،لرستان ،کردستان،
همدان و خوزستان ،موجود در آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ،نشان داد در میان مالکانی
که زمین به ادارۀ اصالحات ارضی فروختهاند اسم حدود چند هزار زن ثبت شدهاست؛
ولی در میان اسناد مالکیتی که دولت به کشاورزان واگذار کردهاست بهندرت اسم یک زن
به چشم میخورد؛ یعنی ،در ورودی اصالحات ارضی تعداد فراوانی مالک زن به همراه
مالکان مرد اسناد مالکیت خویش را به دولت واگذار کردند؛ ولی در خروجی اصالحات
ارضی اسناد مالکیت ،تقریب ًا ،فقط در دست مردها بود .قانون مرحلۀ اول اصالحات ارضی
حق مالکیت زنان را نادیده گرفت؛ چراکه زنان به همراه سایر فرزندان ،تحت تکفل
سرپرست خانوار محسوب شدند .هرچند با اصالح قانون در سال 1342ش و شناختن
شخصیت مستقل برای بانوان ،آنها نیز از حق قانونی مالکیت زمین برخوردار شدند؛ ولی
سه معضل حلنشده باقی ماند .اول :این قانون زمانی تصویب شد که تقریب ًا نیمی از مرحلۀ
اول اصالحات ارضی انجام و تعداد زیادی از مالکان زمینهایشان را واگذار کرده بودند.
دوم :قانون اصالحات ارضی باوجود بهرسمیتشناختن حقوق و شخصیت مستقل برای
بانوان ،استثناء ،بند یا تبصرهای برای جنسیّت قائل نشد .سوم :در مرحلۀ سوم اصالحات
ارضی به آسیبپذیری گروه خردهمالکان زن توجهی نشد .حتی بیوهزنانی که بهجای مهریه
مالک قطعه زمینی بودند و به روش اجارهداری گذران میکردند ،مشمول مرحلۀ سوم
اصالحات ارضی شدند .در قانون اصالحات ارضی مبنای دریافت زمین حق نسق بود .در
روستاها نسقبندی و حق نسق همیشه حق مردها بود و زنان روستایی که پابهپای مردها
و حتی بیشتر از مردها بر سر زمین مشغول کار و تالش بودند از حق نسق محروم بودند؛
بنابراین طی اصالحات ارضی نهتنها به زنان روستایی زمینی واگذار نشد بلکه ،از اربابان
و مالکان زن که بنا به هر دلیل تا پیش از اصالحات ارضی مالک شناخته میشدند سلب
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مالکیت شد .سلطهپذیری و انقیاد اجتماعی از پیامدهای سلب مالکیت از زنان روستایی
بود .پس از اصالحات ارضی رونق فروش نفت سبب رونق شهرها شد و بهموازات
فرصتهای شغلی در شهرها زنان شهری توانمند شدند؛ ولی زنان روستایی خانهدار و
مطیع باقی ماندند .همچنین معضل خودسوزی زنان روستایی ،بهخصوص در مناطق غربی
کشور که در دهههای اخیر موردتوجه جامعهشناسان بودهاست ارتباط معنیداری با مسئلۀ
سلب مالکیت از زنان دارد .در خاتمه چند پیشنهاد میتوان داد .1 :اربابان و مالکان زن و
مسئلۀ سلب مالکیت از آنها در پژوهشهای پیشین مغفول ماندهاست پیشنهاد میشود
پژوهشگران رشتههای تاریخ ،جامعهشناسی ،مطالعات روستایی و ...در تحقیقاتشان به این
مقولۀ مهم توجه کنند .2 .مقالۀ حاضر مسئلۀ سلب مالکیت از زنان را در غرب ایران بررسی
کردهاست و جا دارد دیگر پژوهشگران این مقوله را در سایر حوزههای جغرافیایی کندوکاو
کنند .3 .با توجه به مشغلۀ نویسندگان و نداشتن زمان کافی در این تحقیق بیشتر از روش
اسنادی استفاده شدهاست ،پیشنهاد میشود محققانی که عالقهمند به تحقیق در حوزۀ تاریخ
کشاورزی و نظام مالکیت زمین در ایران هستند ،برای غنیترشدن یافتهها و نتایج ،از سایر
روشها مانند تحقیق میدانی ،تاریخ شفاهی و ...بهرهبرداری کنند.

منابع

اسناد

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی (ساکما)220/4707 :؛ 230/655؛ 230/2871؛ 230/4242؛ 230/27053؛
240/10612؛ 240/61047؛ 260/856؛ 290/6806؛ 290/6813؛ 290/8319؛ .296/547

مرکز اسناد انقالب اسالمی (مراسان).1654-1 :
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی (کمام)33027 :؛ .43028

کتاب

اشتراس ،آنزلم و کوربین ،جولیت .)1385( .اصول روش تحقیق کیفی :نظریه مبنایی رویهها و شیوهها( .بیوک
محمدی ،مترجم) .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

اشرف ،احمد و بنوعزیزی ،علی .)1388( .طبقات اجتماعی ،دولت و انقالب در ایران( .سهیال ترابی فارسانی،
مترجم) .تهران :نیلوفر.

طاهری ،تقی .)1360( .مساله مهاجرت روستائی در ایران .تهران :سازمان برنامهوبودجه.
عجمی ،اسماعیل .)1352( .ششدانگی .تهران :انتشارات توس.

عمید،محمدجواد.)1381(.کشاورزی،فقرواصالحاتارضیدرایران(.سیّدرامینامینینژاد،مترجم).تهران:نشرنی.
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شایانکرمی
داریوشرحامنیان
لمبتون ،آن .)1362( .مالک و زارع در ایران( .منوچهر امیری ،مترجم) .تهران :علمی و فرهنگی.

لهسائیزاده ،عبدالعلی .)1369( .تحوالت اجتماعی در روستاهای ایران .شیراز :نوید شیراز.

مجموعه اصالحات ارضی :شامل کلیه قوانین و آییننامهها و تصویبنامهها و بخشنامهها و مصوبات شورای
اصالحات ارضی .)1344( .تهران :انتشارات مجلس شورای ملی.

محمدپور ،احمد .)1392( .روش تحقیق کیفی ضد روش( .ج .)1تهران :جامعهشناسان.

مستوفی ،عبداهلل .)1326( .شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه( .ج .)3تهران :علمی.

هوگالند ،اریک .)1381( .زمین و انقالب در ایران (( .)1360-1340فیروزه مهاجر ،مترجم) .تهران :نشر و
پژوهش شیرازه.

مقاله

احمدی ،علیرضا( .بهار« .)1384فراوانی اقدام به خودسوزی در اقدامکنندگان به خودکشی در شهرستان اسالمآباد
غرب ( .»)1376-81مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) .دورۀ نهم( .شمارۀ .)24صص.36-26

امیرمرادی ،فرشته و همکاران( .بهار« .)1384بررسی علل اقدام به خودسوزی زنان متأهل» .فصلنامۀ حیات.
سال یازدهم( .شمارۀ  24و  .)25صص.50-41

رحمانیان ،داریوش و همکاران( ،زمستان« .)1395ظهور اربابان زن در غرب ایران؛ از مشروطه تا پایان
پهلوی اول(1320ش1285-ش) مطالعۀ موردی کرمانشاه» .پژوهشنامۀ زنان .پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی .سال هفتم( .شمارۀ  .)3صص.65-47

سرلک ،رضا( .اردیبهشت« .)1384اصالحات ارضی ،بررسی اوضاع کشاورزی در دورۀ پهلوی دوم» .مجلۀ
اطالعات سیاسی  -اقتصادی .دورۀ نوزدهم( .شمارۀ 211و .)212صص.185-180

یوسفی لبنی ،جواد و میرزایی ،حسن( .بهار« .)1392بررسی عوامل موثر بر خودسوزی در بین زنان (مطالعه
موردی شهرستانهای روانسر و جوانرود استان کرمانشاه)» .مجلۀ تحقیقات نظام سالمت .دوره نهم.

(شمارۀ  .)7صص.681-672

مجموعهمقاله

اشرف ،احمد« .)1361( .دهقانان ،زمین و انقالب» .در کتاب مسائل ارضی و دهقانی (ایران و خاورمیانه).
تهران :آگاه.

فالح ،سیّد وحید« .)1361( ،ماشینیشدن کشاورزی در ایران» .در کتاب مسائل ارضی و دهقانی (ایران و
خاورمیانه) .تهران :آگاه.

قهرمان ،بابک« .)1361( .دو یادداشت درباره کشاورزی تجاری در ایران» .در کتاب مسائل ارضی و دهقانی
(ایران و خاورمیانه) .تهران :آگاه.
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اصالحات ارضی و مسئلۀ سلب
مالکیــت از مالــکان زن
... ش)؛1351-1341(
 در کتاب مسائل ارضی و دهقانی.» «سرآغاز تجاریشدن کشاورزی در ایران.)1361( . و. س،نوشیروانی
. آگاه: تهران.)(ایران و خاورمیانه

منابعاینرتنتی

:) از1394بهمن7( .» «باالبودن خودسوزی در استانهای غربی کشور.شیعه نیوز

http://www.shia-news.com/fa/news/110765

:) از1395خرداد20( .» «تاریخچه.مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

http://crtm.iums.ac.ir/?fkeyid=&siteid=49&pageid=2351

:) از1395بهمن15( .» «نسق.ویکیپدیا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%82
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