
اربابان  وضعیت  تحول  تبیین  حارض  مقالۀ  کلی  هدف  هدف: 
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. داده ها 
بر پایۀ اسناد و منابع کتابخانه ای و براساس منونه گیری هدفمند 

گردآوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش گراندد تئوری 

استفاده شد.

یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد در جریان اصالحات 
ارضی در ابعاد وسیعی از زنان سلب مالکیت شده است. مهمرتین 

عوامل سلب مالکیت از زنان عبارت اند از: قانون اصالحات ارضی، 

غایب  بودن مالکان زن، حق نسق و نسق بندی که در عرف جامعۀ 

روستایی و مردساالر ایران حقوقی مردانه تلقی می شد و درنهایت 

سقوط نظام ارباب رعیتی. سلب مالکیت از زنان پیامدهای متعددی 

داشت؛ سلطه پذیری 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 

روستایی بود.

ڪلیدواژه ها 

کرمانشاه، اربابان زن، اصالحات ارضی، مالکیت زمین، گراندد تئوری
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جسـتجو، ذیـل عنـوان »اصالحـات ارضـی 

کرمانشـاه«. همچنیـن تعـداد فراوانـی از 

اربابـان و مالـکان زمیـِن مشـموِل مراحـِل 

مناطـق  در  ارضـی  اصالحـات  سـه گانۀ 

لرسـتان، خوزسـتان و قزویـن، زن بودنـد. 

بـرای منونـه، از مجمـوع 250 نفـر مالـک 

ارضـی  اصالحـات  دوم  مرحلـۀ  مشـمول 

در دزفـول 135 نفـر زن بودنـد )سـاکام، 

همچنیـن  صـص31-2(.   ،240/61047

یک سـوم عمده مالـکان مشـمول مرحلـۀ 

جـزء  بروجـرد  در  ارضـی  اصالحـات  اول 

طبقۀ اربابان زن بودند )ساکام، 230/655، 

صـص2-27(. در قزویـن نیز حـدود پانزده 

اربـاب زن مشـمول مرحلـۀ اول اصالحات 

ارضـی دسـت کم یـک روسـتا را به صـورت 

شــش دانگ مالـــک بودنـــد )ساکمــــا، 

منطقـۀ  در  صـص29-2(.   ،230/2871

الیگودرز نیز تعـدادی از اربابان زن تا قبل 

از اصالحـات ارضـی مالک امالک وسـیعی 

)سـاکام، 260/856، صـص26-7(. بودنـد 

مقدمه
آماری از مالکان زمین در ایران بر مبنای تفکیک جنسیت در دست نیست. بررسی اسناد و 
منابع نشان می دهد بخش فراوانی از مالکان زمین در غرب ایران، از مشروطه تا اصالحات 
ارضی، زن بودند.3 پس از انقالب مشروطه و به خصوص از دورۀ پهلوی اول تعداد مالکان 
زن افزایش چشمگیری داشت. گرایش طبیعی به مالکیت خصوصی زمین سبب انهدام 
جمعیت های ایلی و پراکندگی ایالت و عشایر در شهرها و روستاها شد؛ بنابراین، هم زمان با 
رشد سرمایه داری در ایران و تجاری شدن کشاورزی یعنی از اواسط دورۀ قاجار، تحت تأثیر 
اقتصاد جهانی، زمین ارزش پولی پیدا کرد و خریدوفروش زمین بیشتر از گذشته رواج یافت. 
سیاست فروش زمین های خالصه و الغای تیول، سبب تقویت مالکیت خصوصی و رونق 
بازار خریدوفروش زمین شد. مجموعه عوامل ذکرشده به همراه شرایط عّلی دیگر ازجمله: 
شکسته شدن قدرت خوانین محلی، تأسیس ادارات ثبت  اسناد و امالک، قانون ارث بری در 
اسالم، برقراری امنیت، و... زمینه را برای فعالیت زنان در نظام مالکیت زمین هموار ساخت 
)رحمانیان و همکاران، پاییز1395، ص52(. تعیین بهرۀ مالکانه به شکل نقدی، زن ساالری، 
بود )رحمانیان و  ارباب رعیتی  نظام  در  زنان  مالکیت  تبعات  از  و...  ازدواج های سیاسی 
همکاران، پاییز1395، ص58(. اصالحات ارضی مهم ترین رخداد اخیر ایران در حوزۀ نظام 
مالکیت زمین بود که پیامدهای متعدد آن در پژوهش های مختلفی واکاوی شده است. مسئلۀ 
اصلی این مقاله، سلب مالکیت از اربابان و مالکان زن در جریان اصالحات ارضی است که 
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تاکنون مغفول مانده است. آیا تا پیش از اصالحات ارضی اربابان و مالکان زن در ایران وجود 
داشته اند؟ آیا طی اصالحات ارضی از زنان سلب مالکیت شده است؟ نظر به اینکه تعداد 
فراوانی از مالکان زمین در ایران تا پیش از اصالحات ارضی زن بودند1 و با این فرض که طی 
سه مرحلۀ اصالحات ارضی از زنان سلب مالکیت شده است، مقالۀ حاضر قصد دارد عوامل 
و پیامدهای سلب مالکیت از زنان را تبیین نماید. تاکنون پژوهشی دربارۀ اربابان و مالکان زن 
در ایران انجام نشده است. حتی در تحقیقات انجام شده دربارۀ اصالحات ارضی و نظام مالکیت 
زمین در ایران اشاره ای به مالکان و اربابان زن به چشم نمی خورد؛ بنابراین پژوهش حاضر 

پیشینۀ تحقیق ندارد2 و انجام آن ضروری است.

روش
روش تحقیق حاضر کیفی از نوع گراندد تئوری3 با رویکرد اشتراس4 و کوربین5 است.

نظریه و روش تحلیل زمینه ای را در سال 1967 بارنی گالسر6 و آنزلم7 اشتراس معرفی 
و در کتاب معروف خود با نام »کشف نظریۀ زمینه ای«8 منتشر کردند )محمدپور، 1392، 
ص313(. در رویکرد گراندد تئوری محقق پیش فرض ها را در هم می شکند و از عناصر 

قدیمی نظمی نو می آفریند )اشتراس و کوربین، 1385، ص27(.
روش گردآوری داده ها در پژوهش حاضر اسنادی و کتابخانه ای است. داده ها پس از 
جمع آوری، عبارت بندی و کدگذاری شد. در ادامۀ روند مطالعه از نمونه گیری هدفمند9 برای 
دست یابی به اطالعاتی برای تبیین پدیدۀ سلب مالکیت از زنان استفاده شد. انجام این کار 
مستلزم کاوش در داده های دست اول بود؛ بنابراین، نمونه گیری هدفمند، هم زمان با گردآوری 
و تحلیل اسناد انجام شد.10 روند تجزیه وتحلیل داده ها تا اشباع نظری11 و مفهومی ادامه داشت 
و درنهایت شرایط عّلی، راهبردها و پیامدهای پدیده مشخص شد. مهم ترین روش گردآوری 
داده ها بهره گیری از اسناد بود. کار تجزیه وتحلیل و کدگذاری باز12 درحین جمع آوری داده ها 
انجام شد. داده ها پس از تجزیه وتحلیل به حالت اشباع و تکرار رسیدند و ادامۀ گردآوری 
متوقف شد. در سطح اول کدبندی، برحسب مشابهت و تجمیع مفاهیم، کدهای انتزاعی تر 
در160 مفهوم اصلی ساخته شد. در سطح دوم کدبندی یا کدبندی محوری13، 55 مقولۀ عمده 
ساخته شد و در مرحلۀ سوم یا کدبندی گزینشی14، 7 تم اصلی شکل گرفت که در جدول 

شمارۀ )1( قابل مشاهده است.

1. بـرای منونـه نـک: رحامنیـان، داریـوش و 

اربابـان زن در  همـکاران، )1395(، »ظهـور 

ایـران؛ مطالعـه مـوردی کرمانشـاه«.  غـرب 

علـوم  پژوهشـگاه  زنـان.  پژوهش نامـۀ 
انسـانی و مطالعـات فرهنگـی، سـال هفتم، 

شـامرۀ سـوم، زمسـتان 1395، صـص 65-47.

2. مهم تریـن تحقیقـات انجام شـده دربـارۀ 

نظـام مالکیـت زمیـن و اصالحـات ارضـی در 

ایـران بـه رشح زیـر اسـت: ادیبـی، محمـد،  

زمیـن و آب در ایـران. )1333(؛ عبدالله یـف، 
ز.ز، »روسـتاییان ایران در اواخر دوره قاجار«: 
)1361(؛ عجمی، اسـامعیل، اصالحـات ارضی 

»دربـاره  مینـو،  الونـدی،  ایـران.)1354(؛  در 
تقسـیم محصول براسـاس عوامـل پنج گانه«. 
کشـاورزی،  محمدجـواد،  عمیـد،  )1361(؛ 

فقـر و اصالحـات ارضـی در ایـران. )1369(؛ 
افشـار، احمـد، دهقانـان زمیـن و انقـالب.

)1361(؛ ارشف، احمـد، نظام فئودالی یا نظام 

آسـیایی. )1346(؛ ارشف، احمد، »موانع رشـد 
بهرامـی،  )1356(؛  ایـران«.  در  رسمایـه داری 
تقی، تاریخ کشاورزی ایران. )1330(؛ قهرمان، 

بابک، »دو یادداشت درباره کشاورزی تجاری 

در ایـران«. )1361(؛ هوگالنـد، اریـک، زمین و 
انقـالب در ایـران. )1361(؛ هوگالنـد، اریـک، 
»جمعیـت خوش نشـین در ایـران«. )1351(؛ 
زمیـن.  کشـاورزی  اقتصـاد  احمـد،  هومـن، 

)1341(؛ هامیـون، داریـوش، اصالحات ارضی 

در ایـران. )1342(؛ لهسـائی زاده، عبدالعلـی، 
ایـران.  روسـتاهای  در  اجتامعـی  تحـوالت 
)1369(؛ لهسـائی زاده، ع، تأثیـر اصالحـات 

ارضـی ایـران بـر سـاختار طبقـه روسـتایی. 
و  ارضـی  مسـائل  باقـر،  مؤمنـی،  )1363(؛ 

جنـگ طبقاتـی در ایـران. )1359(؛ هلمـوت، 
کشـاورزی  و  ارضـی  »اصالحـات  ریچـارد، 

عبـاس،  ولـی،  )1354(؛  ایـران«.  در  تجـاری 
سـوداگر،  )1372(؛  پیشـارسمایه داری.  ایـران 
در  رسمایـه داری  روابـط  رشـد  محمدرضـا، 

ایران. )1369(؛ سـوداگر، م، نظام ارباب رعیتی 
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، جامعه شناسـی ده. 

)1382(؛ نعامنـی، فرهاد، تکامل فئودالیسـم 

در ایـران. )1358(؛ عبداللهیـان، حمیـد، نظام 
اربـاب غایـب در ایـران. )1392(.

3.  Grounded Theory

4. Strauss

شایان کرمی
داریوش رحامنیان
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یافته های تحقیق
در ادامه، شرایط عّلی، شرایط میانجی، راهبردها و پیامدهای پدیدۀ سلب مالکیت از زنان 
ذکر می شود. مدل پارادایمی پدیدۀ سلب مالکیت از زنان در جدول )2( قابل مشاهده است.

5. Corbin

6.  Barney Glaser

7. Anselm S.

8. Discovery Grounded Theory

9. Purposive Sampling

10. مقالۀ 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 10000 برگ 

سند بهره برداری شده است. برخی از اسناد 

تاکنون در  این پزوهش  استفاده در  مورد 

و  اسکن  ملی  کتابخانۀ  و  اسناد  سازمان 

از  مأخوذ  داده ها  و  نشده  شامره گذاری 

اصل اسناد است. شامره گذاری این بخش از 

اسناد بنابر رضورت توسط نویسندۀ مسئول 

انجام شد.

11.  Theoretical Saturation

12. Open Coding

13. Axial Coding

14.. Selective Coding

تمتعداد مقوله های عمدهتعداد مفاهیم عمدهردیف

اصالحات ارضی1158

حق نسق2327

سوددهی ناچیز33610

بی توجهی به زنان4159

مهاجرت5168

مالکیت حقوقی6266

ماشینی شدن کشاورزی7207

رشایـــط  علی

• عملکرد نامناسب واسطه ها

• نقد نظام ارباب رعیتی

• قربانیان رسمایه داری

•سوددهی پایین کشاورزی

• اصالحات ارضی

• حق نسق

• ارباب غایب

پیامدها

• مالکیت دهقانان

• سقوط اربابان زن

• مهاجرت به مراکز شهری

• ماشینی شدن کشاورزی

•رشد مالکیت حقوقی

• سلطه پذیری

• نابرابری زنان روستایی-

شهری

• خودسوزی

راهربدها

• اعرتاض

• کشت مکانیزه

• مقاومت مالکان

• مقاومت کشاورزان

• مرحلۀ اول اصالحات 

ارضی

• مرحلۀ دوم اصالحات 

ارضی

• مرحلۀ سوم اصالحات 

ارضی

زمینــــه

• غرب ایران

• پهلوی دوم

پدیــده

• سلب مالکیت از زنان

رشایط مداخله گر

• سیاست های کالن دولت

اصالحات ارضی و مسئلۀ سلب
 مالکیــت از مالــکان زن 

)1341-1351ش(؛ ...

 

 

جدول 1

جدول 2

مفاهیم، مقوله های عمده و مقوله های 
هستۀ استخراج شده

مدل پارادایمی پدیدۀ سلب مالکیت 
از زنان
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رشایط عّلی
کشاورزی«،  پایین  »سوددهی  ارباب رعیتی«،  نظام  »نقد  واسطه ها«،  نامناسب  »عملکرد 
عمده ترین  غایب«  »ارباب  و  نسق«  »حق  ارضی«،  »اصالحات  سرمایه داری«،  »قربانیان 
مقوله های شرایط عّلی پدیدۀ سلب مالکیت از زنان بود. در ادامه به بررسی هرکدام از 
مقوله های ذکرشده پرداخته می شود. با توجه به غیبت اربابان در روستا، مباشران و کدخدا 
واسطۀ بین مالکان و رعایا بودند )لهسائی زاده، 1369، ص126(. کدخدا هم به جماعت 
رعیت تعلق داشت و هم موردتأیید و منصوب مالکان و مستأجران بود )اشرف، 1361، 
ص7(. مباشران و کدخدا بعضاً از طریق کاله برداری از مالک و ظلم به رعیت، به مال ومنالی 
دست می یافتند و خود مالک می شدند. در برخی روستاها یک نفر عهده دار هر دو مقام- 
کدخدایی و مباشرت- بود؛ ولی درمجموع مقام مباشر از کدخدا باالتر بود )هوگالند، 
1381، ص36(. عملکرد نامناسب واسطه ها و ظلم و ستم آن ها به حساب مالکان غایب 
نوشته می شد. از ابتدای پهلوی دوم فضای عمومی جامعه علیه اربابان و نظام ارباب رعیتی 
شکل گرفت، به گونه ای که اربابان عامل بدبختی رعایا و نظام ارباب رعیتی عامل اصلی 
عقب ماندگی کشور قلمداد شد )عمید، 1381، ص105(. ارباب که در گذشتۀ نه چندان دور 
با عناوینی چون »عالیجاه«، »مسند عّزت«، »چاکرنواز«، »رعیت پرور« و... خطاب می شد، در 
دورۀ پهلوی دوم، به »ارباب ظالم«، »فئودال خون خوار« و... تبدیل شد )ساکما، 296/547، 

برگ1؛ 230/4242، برگ37-26(.
بهره برداری از زمین به روش سنتی بازدهی چندانی نداشت و برای سرمایه گذاری 
در بخش کشاورزی بیش از 6 درصد سود متصّور نبود، درحالی که سود همان سرمایه در 
بانک 15 درصد بود )مستوفی، 1326، ص24(. از آغاز دورۀ پهلوی اول به دلیل افزایش 
ساخت وسازها و جاده سازی، برای کشاورزان کارهای دیگری به جز کشاورزی هم پیدا شد. 
در سال 1920م حدود 30000 نفر در جادۀ کرمانشاه به تهران مشغول کار بودند )نوشیروانی، 
1361، ص192(. کشاورزی به دلیل شیوه های کشت سنتی، جوابگوی هزینه های زندگی 
 Hooglund, 1981,( نبود و یک اکراه عمومی برای سرمایه گذاری در کشاورزی وجود داشت
p16(. اصالحات ارضی، زمین و کار را از یکدیگر جدا کرد و درمعرض خریدوفروش 

قرار داد )قهرمان، 1361، ص135(. پس 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 سرمایه گذاری در 
کشاورزی )طاهری، 1360، ص45(. از ابتدای دورۀ پهلوی دوم حقوق و دستمزد کارگران دو 
برابر شد؛ یعنی یک کارگر راه سازی ساالنه حدود 3500 ریال درآمد داشت درحالی که درآمد 

شایان کرمی
داریوش رحامنیان
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ساالنۀ یک رعیت کشاورز بین 1000 الی 1500 ریال بود )ساکما، 240/10612، برگ2(. 
بنابراین، بسیاری از اربابان با رضایت کامل زمین ها را به دولت فروختند.1 اجرای اصالحات 
ارضی گزینه ای سیاسی بود که از خارج از جامعۀ سیاسی ایران سرچشمه می گرفت )اشرف و 
بنوعزیزی، 1388، ص215(. آمریکا شاه ایران را به بهانۀ خطر کمونیسم، توسعۀ سرمایه داری 
و... برای اجرای برنامۀ اصالحات ارضی تحت فشار گذاشت )اشرف و بنوعزیزی، 1388، 
ص210(؛ چراکه جهان سرمایه داری سیستم بستۀ اقتصادی و کشاورزی ماقبل سرمایه داری 
را مانع گسترش فعالیت های سرمایه داری می دانست )لهسائی زاده، 1369، ص145(. پیوند 
اقتصاد ایران به اقتصاد سلطه جوی جهانی -که ماهیتی نیمه استعماری داشت- سبب تحول 
جدی در نظام زمین داری شد؛ بنابراین قدرتمندترین رکن کشور برای تغییر نظام زمین داری 
مطابق با خواستۀ قدرتمندان جهانی وارد عمل شد )اشرف، 1361، ص7(. اشرف می گوید: 
نیروی پیش برندۀ برنامۀ اصالحات ارضی زاییدۀ دو اندیشۀ اسطوره ای بود؛ اول: »انقالب 
دهقانی قریب الوقوع« و دوم: اجتناب ناپذیری انجام اصالحات ارضی برای توسعۀ سرمایه داری 
)اشرف و بنوعزیزی، 1388، ص209(. اربابان و مالکان زن البه الی چرخ های عظیم ماشین 
غول پیکر اصالحات ارضی -که مأمور بازکردن راه سرمایه داری در ایران بود- گرفتار شدند. 
وجه مشترک طبقۀ عمده مالک که چند ملک دور از هم داشتند، به ناگزیر، غایب بودن است 
)لمبتون، 1362، ص478؛ هوگالند، 1381، ص82(. اربابان زن نیز، در طبقۀ مالکان غایب قرار 
می گیرند؛ چراکه شخصاً به امور کشاورزی اشتغال نداشتند و بیشتر در مراکز شهری زندگی 
می کردند و همین غایب بودن یکی از عوامل اصلی سلب مالکیت از آن ها بود2 )رحمانیان و 

همکاران، پاییز1395، ص59(.
تاکنون برداشت های متفاوتی از معنی اصالحات ارضی شده است؛ ولی وجه مشترک 
همۀ تعاریف »توزیع مجدد زمین برای مقابله با بی عدالتی در روستاها« )عمید، 1381، ص78( 
است. خط مشی کشاورزی حکام قاجار و پهلوی و سیاست های غرب، زمینه را برای 
عمومیت بخشیدن به مالکیت خصوصی زمین هموار ساخت )لهسائی زاده، 1369، ص39(. 
طبق مادۀ هفدهم قانون اصالحات ارضی مصّوب 1340/10/19ش مبنای سهم بندی و 
دریافت زمین بین کشاورزان »نسق زراعتی«3 بود )مجموعه اصالحات ارضی، 1344 ص42؛ 
هوگالند، 1381، ص108(. به موجب 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 می شد )مجموعه اصالحات 
ارضی، 1344، ص47(. طبق مادۀ 22 الیحۀ اصالحی قانون اصالحات ارضی »کلیۀ زارعینی 
که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده به کشت و کار مشغول بوده اند ساکنین 

مقالـه  ادامـۀ  در  کـه  هامن گونـه   .1

آمده اسـت اصالحـات ارضی ایران صبغۀ 

سیاسـی داشـت و با پشـتوانه و حامیت 

آمریـکا انجـام شـد. دولـت مالـکان را 

بـرای فروش زمین تحت فشـار گذاشـت؛ 

ولـی اعـامل شـیوه های سـنتی در تولید 

کشـاورزی و سـوددهی ناچیـز، برخی از 

عمده مالـکان را متقاعد کـرد که از محل 

فـروش زمیـن و رسمایه گـذاری در سـایر 

بخش هـای اقتصـادی بـه سـود بیشـرتی 

از  بنابرایـن، عـده ای  دسـت می یابنـد؛ 

بزرگ مالـکان، بـا رضایت، زمین هایشـان 

را بـه دولـت فروختند. البتـه باید توجه 

داشـت ایـن عـده شـامل عمده مالـکان 

متمولـی بود که تـوان رسمایه گـذاری در 

بخـش صنعـت، مسـکن و... را داشـتند 

و خرده مالـکان به هیـچ روی راضـی بـه 

فـروش زمیـن نبودند و به خصـوص زنان 

خرده مالک آسـیب پذیرترین قرش برنامۀ 

اصالحـات ارضـی بودند.

2 . یادآوری این نکته رضوری است که 

منظور از اربابان غایب و ساکن در مراکز 

شهری، بزرگ مالکانی است که دست کم 

یک روستا را به صورت ششدانگ مالک 

بودند و بنابر ارقام مجد تعداد آنها در 

 Majd,( کل کشور حدود 500 نفر بود

p145 ,2000(. بدیهی است اکرثیت سایر 

خرده مالکان که تعداد آنها در کل کشور، 

حدود2/000/000 نفر برآورد شده است 

)Majd, 2000, p145(، از جمله تعداد 

انبوهی از خـورده مالـکان زن، ساکـن 

مناطـق روستایی بودند. برای اطالعات 

نفوس  عمومی  رسشامری  نک:  بیشرت 

)آبامناه1345(،   )کرمانشاه(،  مسکن  و 
جلد28، مرکز آمار ایران.

از مقـــدار  3. نســق عبـــارت اسـت 

زمین هـای تحـت تـرف یـک کشـاورز 

و عملکـرد عمرانـی وی بـرای آبادکـردن 

زمیـن. در قانـون اصالحـات ارضی نظام 

نسـق بندی عرفـی و معمـول در دهـات 

بـه هـامن شـکل سـابق پذیرفتـه شـد و 

جـز در مـواردی کـه رضورت داشـت، در 

بقیۀ روسـتاها نسق بندی جدیدی ایجاد 

نشـد. نظـام نسـق بندی 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.

اصالحات ارضی و مسئلۀ سلب
 مالکیــت از مالــکان زن 

)1341-1351ش(؛ ...



12
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  106

همان ده شناخته می شوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی 
مورد کشت و کار اخراج نماید« )مجموعه اصالحات ارضی،1344، ص48(. در روستاها 
زمین به تعداد رعایای ساکن روستا، از پیش، نسق بندی شده بود؛ بنابراین، مالکان غایب و 
به خصوص زنان، در امالک خویش، فاقد حق نسق بودند. در مرحلۀ دوم اصالحات ارضی 
بر حق نسق بیش ازپیش تأکید شد و به کشاورزان اطمینان داده شد کار خوش نشین ها و 
کارگران کشاورزی برای آن ها حق نسق ایجاد نخواهد کرد )مجموعه اصالحات ارضی، 
1344، ص127(. به موجب قانون اصالحات ارضی »مالک کسی است که دارای زمین باشد 
بدون آنکه شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد«)مجموعه اصالحات ارضی،1344، 
ص3(. بدیهی است اشتغال نداشتن به کشاورزی به منزلۀ بیرون بودن از نظام نسق بندی است. 
در جریان اصالحات ارضی برخی از مالکان با اقدام به خرید حق نسق رعایا آن ها را از 
دهات اخراج کردند و این دسته از رعایا از دریافت زمین محروم و از دهقان صاحب نسق، 
به خوش نشین تبدیل شدند )عجمی، 1352، ص46(. بسیاری از مالکان با قلدری، نفوذ اداری 
و سوءاستفاده از بی سوادی رعایا حق ریشۀ آن ها را گرفتند. از حق کشی رعایا به وسیلۀ طبقۀ 
مالکان زن گزارشی ثبت نشده است. پس از اصالحات ارضی مالکانی که زمینی در اختیار 
داشتند از ترس ایجاد حق نسق به شدت از استخدام رعایای بومی در کار کشاورزی اجتناب 
می کردند )عجمی، 1352، ص47( و ترجیح می دادند کارگران کشاورز فصلی را از نقاطی 
دیگر استخدام کنند تا حقی برای آن ها 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، ص98(. 
ابتدای پهلوی دوم تا پایان اصالحات ارضی  زمینۀ مدنظر منطقۀ غرب ایران است از 

)1320ش-1351ش(.

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

رشایط مداخله گر
جهت گیری سیاست های کالن دولت درارتباط با نظام مالکیت زمین و کشاورزی از اواسط دورۀ 
قاجار به بعد، آرام آرام به سمت وسوی شکسته شدن مالکیت های کالن و عمومیت بخشیدن به 

شایان کرمی
داریوش رحامنیان
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مالکیت خصوصی زمین تغییر مسیر داد. لغو تیول و فروش زمین های 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« عمده ترین 
راهبردها بود. به استناد اسناد، زنان خرده مالک مقارن با تصویب قانون اصالحات ارضی در 
زمستان1341ش در مقابل منزل آیت اهلل بهبهانی که میزبان نخست وزیر-اسداهلل علم- بود، 
دست به تجمعی اعتراض آمیز زدند )مراسان، 1-1654، برگ1(. زناِن خرده مالِک مشموِل 
مرحلۀ سومِ اصالحات ارضی حدود یک سوم خرده مالکان سنندج را شامل می شدند. 
خرده مالکان زن همپای سایر مردان خرده مالک 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 اعتراض های اربابان توجهی نکرد. در 
مرحلۀ دوم و سوم اصالحات ارضی مالکان زن طی دادخواست ها و عریضه های متعددی 
به مجلس شورای ملی خواستار توجه به حقوق زنان و خرده مالکان شدند )کمام، 43028، 

برگ1؛ 33027، برگ4(.
طبق بند 6 مادۀ دوم قانون اصالحات ارضی همۀ زمین هایی که تا دو سال قبل از تاریخ 
تصویب قانون، دست کم یک فصل زراعی از طریق کشت مکانیزه، بدون شراکت زارع و 
به وسیلۀ کارگر کشاورزی بهره برداری شده بودند، از تقسیم معاف شدند )مجموعه اصالحات 
ارضی، 1344، ص17(. بسیاری از مالکان با رشوه دادن به مأموران دولت، امالک خود را در 
ردیف زمین های مکانیزه ثبت می کردند و احتماالً با خریداری یک دستگاه تراکتور اعالم 
می کردند روستاهای آن ها قبل از قانون اصالحات ارضی مکانیزه بوده و از تقسیم مستثناست 
)هوگالند، 1381، ص118؛ لمبتون، 1362، ص101(. دقیقاً مشخص نیست چه تعداد از 

مالکان زن توانسته اند با سرمایه گذاری در کشت مکانیزه امالکشان را حفظ کنند.
در سال 1325ش »اتحادیۀ کارگران و دهقانان غرب« که شعبه ای از حزب توده بود در 
کرمانشاه تشکیل شد )ساکما، 290/6806، برگ11(. هدف این اتحادیه تهییج و شوراندن 
دهقانان علیه مالکان بود. در مناطق کرند، کلیایی و... کشاورزان نه تنها از پرداخت بهرۀ مالکانه1 
خودداری کردند، بلکه، خانه های اربابان را نیز غارت کردند )ساکما، 290/8319، برگ12-2(. 
در سال 1325ش عمده مالکان معروف کرمانشاه ازجمله: قبادیان ها، امیراحتشامی، پالیزی ها، 
بیگ زادگان اورامان، باباجانی ها، ولدبیگی ها، معتضدی ها و خوانین کلیایی »اتحادیۀ کرمانشاهان 

1.  بهرۀ مالکانه سهمی از محصول بود که 

به شکل نقدی یا جنسی از سوی کشاورز 

به مالک، به عنوان حق مالکیت، پرداخت 

می شد.

اصالحات ارضی و مسئلۀ سلب
 مالکیــت از مالــکان زن 

)1341-1351ش(؛ ...
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و ایالم و عشایر غرب« را در مقابل »اتحادیۀ کارگران و دهقانان غرب« تشکیل دادند )ساکما، 
290/6813، برگ3-7(. هدف از تشکیل این اتحادیه مبارزه با حزب توده و مقاومت دربرابر 
تحریکات دهقانان بود )ساکما، 290/6813، برگ3-7(. پس از مرحلۀ اول اصالحات ارضی 
نظم روستاها به هم خورد و رعایا با مقاومت دربرابر مالکان از پرداخت بهرۀ مالکانه سرباز 
زدند )هوگالند، 1381، ص113(. خشم کشاورزان در مرحلۀ دوم اصالحات ارضی متوجِه 
اربابان بود؛ زیرا معتقد بودند نظام اجاره داری به ضرر آنهاست و اربابان با دست بردن در قانون، 
دولت را مجبور کرده اند نظام اجاره داری را بر آن ها تحمیل کند )هوگالند، 1381، ص130(. 
در این مرحله کشاورزان با نپرداختن بهرۀ مالکانه و سرقت اموال مالکان، اشکالی ابتدایی از 

مقاومت را دربرابر مالکان به نمایش گذاشتند.
از حقوق  راستای حمایت  در  انقالبی  قانونی  ارضی  اول اصالحات  مرحلۀ  قانون 
کشاورزان بود )عمید، 1381، ص118( و عمده مالکان زن در این مرحله امالکشان را از دست 
دادند. قانون اصالحات ارضی خانوار را این گونه تعریف کرده است: 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 می شوند )مجموعه اصالحات ارضی، 1344، ص2(. طبق قانون 
اصالحات ارضی همسر و هریک از فرزندان وی همگی یک فرد به حساب می آمدند و طبق 
قانون فقط می توانستند، به همراه رئیس خانوار، فقط یک ده شش دانگ داشته باشند )عمید، 
1381، ص109(؛ 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 
16خرداد1342 پس از گذشت 8 ماه از اجرای اصالحات ارضی با نظریۀ »حقوق زنان مالک« 
و »شناختن شخصیت مستقل برای بانوان« موافقت کرد )مجموعه اصالحات ارضی، 1344، 
ص3(؛ ولی در مواردی که نقل وانتقال اسناد مالکان زن انجام و امالک آن ها بین کشاورزان 
تقسیم شده بود، به دلیل اشکاالت قانونی با فسخ معامله موافقت نشد )مجموعه اصالحات 

ارضی، 1344، ص3( و این دسته از عمده مالکان 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 به وسیلۀ خود مالک به 
کشاورزان؛ سوم: تقسیم زمین بین مالک و کشاورز به نسبت بهرۀ مالکانه؛ چهارم: تشکیل 
واحد سهامی زراعی میان مالک و کشاورزان؛ پنجم: خرید حق ریشۀ کشاورزان به وسیلۀ 
مالکان )هوگالند، 1381، ص112(. اکثریت مالکان در مرحلۀ دوم اصالحات ارضی گزینۀ 
اجاره را انتخاب کردند. مالکان زن چون شخصاً روی زمین کار نمی کردند از حق نسق 
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محروم بودند؛ ولی مالکان مرد در بسیاری موارد، شخصاً روی قسمتی از زمین های خود، کار 
می کردند 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 بهره وری در تولید پایین است و تنها راه رشد اقتصاد 
کشاورزی، مکانیزه کردن کشت است. چون در مرحلۀ دوم گزینۀ اجاره توافق شده بود و 
مالکان همچنان غایب بودند، دولت تصمیم گرفت مالکان غایب را وادار کند زمین ها را به 
کشاورزان واگذار کنند تا کشاورز با هزینۀ شخصی زمین را مکانیزه کند )هوگالند، 1381، 
ص133(. تمام مالکانی که امالکشان را به اجاره واگذار کرده بودند یا مالکانی که در امالک 
خود شرکت سهامی زراعی 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 داده های هوگالند در مرحلۀ سوم در کل ایران، حدود 
800/000 مستأجر توانستند صاحب زمین شوند )هوگالند، 1381، ص139(. طبق محاسبات 
 Majd, 2000,( مجد 523 عمده مالک در مرحلۀ اول اصالحات ارضی مالک 4538 روستا بودند
Pp136-137(. مجد می گوید در مرحلۀ سوم اصالحات ارضی از 1/300/000 خرده مالک 

سلب مالکیت و زمین آن ها بین 1/600/000 کشاورز توزیع شد )Majd, 2000, P145(. بر 
مبنای ارقام مجد، سایر شواهد و مدارک و بر پایۀ فرض و گمان، تعداد خرده مالکان زن که در 
مرحلۀ سوم اصالحات ارضی از آن ها سلب مالکیت شد، حدود 500/000 نفر تخمین زده 
می شود1. یک روی سکۀ اصالحات ارضی مالکیت دهقانان است، روی دیگر و تاحدودی 
غم انگیز، سلب مالکیت از خرده مالکان )Majd, 2000, P128( زن است. آن ها مورد یک ظلم 

بزرگ تاریخی واقع شدند.

پیامدها
اربابان زن«، »مالکیت دهقانان«، »ماشینی شدن کشاورزی«، »مهاجرت به مراکز  »سقوط 
شهری«، »رشد مالکیت حقوقی«، »خردشدن زنان خرده مالک«، »سلطه پذیری«، »نابرابری 
زنان روستایی-شهری« و »خودسوزی« مهم ترین پیامدها بود. اصالحات ارضی در عمل 
طبقۀ زمین دار قدیمی و مناسبات ارباب رعیتی سنتی را در روستا از میان برد. این برنامه به 
نقش میانجی گری زمین داران، بین دولت و رعایا از یک سو و نقش واسطه گری کدخدایان 
و مباشران بین رعایا و مالکان خاتمه داد )اشرف و بنوعزیزی، 1388، ص77(. بزرگ ترین 
دستاورد اصالحات ارضی سقوط نظام ارباب رعیتی بود. دراین میان با سلب مالکیت از 

1. آمارهای ذکر شده متعلق به کل ایران 

است.
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طبقۀ اربابان و مالکان زن، یکی از ویژگی های منحصربه فرد تاریخی فرهنگی ایران در حوزۀ 
نظام مالکیت زمین از میان رفت.

پس از اصالحات ارضی استفاده از نیروی ماشین آالت به خصوص در امور آبیاری 
کشاورزی  ترویج  سیاست  مهم ترین  )عجمی، 1352، ص44(.  یافت  توسعه  به سرعت 
ماشینی تأمین وام کم بهره برای خرید ماشین های کشاورزی بود )فالح، 1361، ص96(. 
همچنین استثنای قانون اصالحات ارضی برای زمین های مکانیزه، یکی از عوامل ماشینی شدن 

کشاورزی بود.
سرشماری نشان می دهد درحالی که جمعیت عمومی ایران 32 درصد افزایش یافته بود، 
 Hooglund, 1981,( جمعیت روستایی تنها با 5 درصد افزایش از 15/3 به 16 میلیون نفر رسید
p19(. جمعیت شهر کرمانشاه از 187000 نفر در سال 1345ش به 290000 نفر در سال 

1355ش افزایش یافت )هوگالند، 1381، ص209(. در همین فاصلۀ زمانی، جمعیت خرم آباد 
از 59000 نفر، به 104000 نفر رسید )هوگالند، 1381، ص209(. در ایالم و سنندج نیز 
وضعیت به همین منوال بود. به فاصلۀ یک دهه از اواسط اصالحات ارضی تا انقالب اسالمی 
)1347-1357ش(، براثر فشار و نابرابری روستایی و ازسویی کشش و جذبۀ شهری مهاجرت 
روستایی-شهری 22 درصد افزایش یافت و بدون شک اصالحات ارضی مهم ترین 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 خوش نشینانی بودند که شانسی در 

.)Hooglund, 1983, p238( اصالحات ارضی نداشتند
در دوره ای که عرصه برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان محدود بود، زمین تنها 
منبع کسب درآمد و امنیت شغلی زنان محسوب می شد. گواه آن اسناد عقدنامه هاست که در 
غالب آن ها مهریه به شکل ملک تعیین شده است. تنها عایدی بخش عمده ای از خرده مالکان 
زن قطعه زمینی بود که به واسطۀ مهریه و صداق در ملکیّت داشتند )سرلک، اردیبهشت1384، 
ص183(. قانون 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 خرده مالکان زن را از هستی 

ساقط کرد )سرلک، اردیبهشت1384، ص183(.
پس از اصالحات ارضی نظام مالکیت حقوقی در قالب تعاونی های تولید، شرکت های 
سهامی زراعی، و شرکت های کشت و صنعت، جایگزین نظام مالکیت حقیقی ارباب رعیتی 
شد. طبق تبصرۀ یک مادۀ نوزدهم قانون اصالحات ارضی، شرکت های تعاونی روستایی 
مختار بودند بنا بر تشخیص و مصلحت شرکت، زمین واگذاری را از کشاورزان پس بگیرند 
)مجموعه اصالحات ارضی، 1344، ص44(. در نظام مالکیت حقوقی ارتباط کشاورزان با 
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زمین و مالکیت آن ها 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، 
برگ6(. در نظام حقوقی بهره برداری از زمین، کشاورزان بازیچۀ دست هیئت مدیرۀ شرکت ها 
شدند و بهره وری به شدت کاهش یافت. برای دولت مذاکره با تعدادی مالک بزرگ حقوقی 

)شرکت ها( در بخش کشاورزی بهتر از مواجهه با انبوهی از دهقانان پراکنده بود.
محدودیت در قدرت تصمیم گیری، نظارت و کنترل از جانب همسر و آسیب پذیری 
در نقش »خانه داری« در میان زنان روستایی، ناشی از سلب مالکیت و ازدست دادن زمین 
است )Jacobs, 2002, P889(. اصالحات 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. 
ازآن پس زنان روستایی رسالت خانه داری یافتند و با ازدست رفتن استقالل مالی مجبور شدند 
بیش ازپیش از همسران خویش تبعیّت کنند )Jacobs, 2002, P889(. کوتاه اینکه از پیامدهای 
مهم اصالحات ارضی برای زنان روستایی سلطه پذیری و انقیاد در روابط خانوادگی بود. 
به واسطۀ رونق بازار فروش نفت، به فاصلۀ کوتاه چند سال پس از پایان اصالحات ارضی، 
 .)Hooglund, 1981, p19( تقریباً اقتصاد ایران منحصر به فروش نفت شد )1351-1355ش(
 Moghaddam,( دولت که منبع پردرآمد دیگری در دست داشت از زمین چشم پوشی کرد
p161 ,1972(. اقتصاد نفتی به گونه ای چشمگیر سبب رونق شهرها و نابرابری شهر و روستا شد. 

درحالی که در روستاها زنان روستایی از امکانات رفاهی کمی برخوردار بودند، فرصت های 
شغلی زیادی در شهرها )Hooglund, 1981, p19( سبب توانمندی زنان شهری شد. این در 
حالی بود که زنان روستایی با واگذاری زمین ها قدرت مذاکره را از دست دادند. رونق شهرها 
 .)Alatas, 1993, P486( در مقابل رکود روستاها منجر به خصومت و دشمنی با شهرها شد
مسئلۀ شیوع خودسوزی زنان در ایران در دهه های پس از اصالحات ارضی تا سال های اخیر، 
ازجمله دغدغه های اجتماعی است که تاکنون پژوهشی جدی دربارۀ آن انجام نشده است. 
مجد می گوید در آستانۀ اصالحات ارضی 60 درصد زمین های کشاورزی، جمعیت روستایی 
و تولید کشاورزی در 9 استان ازجمله: کرمانشاه، لرستان، همدان، آذربایجان شرقی، گیالن و 
مازندران متمرکز شده بود )Majd, 1993, P442(. بیشترین تعداد خرده مالکان زن در استان های 
غربی بودند، مناطقی که بیشترین آمار خودسوزی زنان را در دهه های پس از اصالحات 
ارضی دارند. از سوختگی با نام بیماری فقرا و مناطق کم برخوردار یاد می شود. خودسوزی 
در میان زنان شهری و دارای شرایط اقتصادی مطلوب به ندرت دیده می شود )شیعه نیوز، 
7بهمن1394(. اولین مرکز سوانح و سوختگی ایران در سال 1351ش، سال پایان اصالحات 
ارضی، در تهران شروع به فعالیت کرد )مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری، 20خرداد1395(. 

اصالحات ارضی و مسئلۀ سلب
 مالکیــت از مالــکان زن 

)1341-1351ش(؛ ...



18
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  106

پژوهش احمدی نشان می دهد زنان روستایی خانه دار بیشترین قربانیان خودسوزی در مناطق 
غربی کشور هستند )احمدی، بهار1384، صص30-31(. همچنین بررسی یوسفی لبنی و 
میرزایی نشان می دهد فقر و شرایط نامناسب اقتصادی از عوامل عمدۀ خودسوزی زنان در 
استان های غربی کشور است )یوسفی لبنی و میرزایی، بهار1392، صص674-678(. هند، 
سریالنکا، ایران، زیمباوه، مصر و آفریقای جنوبی باالترین آمار خودسوزی زنان را در جهان 
دارند )امیرمرادی و همکاران، بهاروتابستان1384، ص42( در کشورهای نامبرده زنان هیچ 

.)Jacobs, 2002, p889( سهمی از زمین در جریان اصالحات ارضی نداشته اند

نتیجه گیری
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 فروخته اند اسم حدود چند هزار زن ثبت شده است؛ 
ولی در میان اسناد مالکیتی که دولت به کشاورزان واگذار کرده است به ندرت اسم یک زن 
به چشم می خورد؛ 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، تقریباً، فقط در دست مردها بود. قانون مرحلۀ اول اصالحات ارضی 
نادیده گرفت؛ چراکه زنان به همراه سایر فرزندان، تحت تکفل  حق مالکیت زنان را 
سرپرست خانوار محسوب شدند. هرچند با اصالح قانون در سال 1342ش و شناختن 
شخصیت مستقل برای بانوان، آن ها نیز از حق قانونی مالکیت زمین برخوردار شدند؛ ولی 
سه معضل حل نشده باقی ماند. اول: این قانون زمانی تصویب شد که تقریباً نیمی از مرحلۀ 
اول اصالحات ارضی انجام و تعداد زیادی از مالکان زمین هایشان را واگذار کرده بودند. 
دوم: قانون اصالحات ارضی باوجود به رسمیت شناختن حقوق و شخصیت مستقل برای 
بانوان، استثناء، بند یا تبصره ای برای جنسیّت قائل نشد. سوم: در مرحلۀ سوم اصالحات 
ارضی به آسیب پذیری گروه خرده مالکان زن توجهی نشد. حتی بیوه زنانی که به جای مهریه 
مالک قطعه زمینی بودند و به روش اجاره داری گذران می کردند، مشمول مرحلۀ سوم 
اصالحات ارضی شدند. در قانون اصالحات ارضی مبنای دریافت زمین حق نسق بود. در 
روستاها نسق بندی و حق نسق همیشه حق مردها بود و زنان روستایی که پابه پای مردها 
و حتی بیشتر از مردها بر سر زمین مشغول کار و تالش بودند از حق نسق محروم بودند؛ 
بنابراین طی اصالحات ارضی نه تنها به زنان روستایی زمینی واگذار نشد بلکه، از اربابان 
و مالکان زن که بنا به هر دلیل تا پیش از اصالحات ارضی مالک شناخته می شدند سلب 
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مالکیت شد. سلطه پذیری و انقیاد اجتماعی از پیامدهای سلب مالکیت از زنان روستایی 
بود. پس از اصالحات ارضی رونق فروش نفت سبب رونق شهرها شد و به موازات 
فرصت های شغلی در شهرها زنان شهری توانمند شدند؛ ولی زنان روستایی خانه دار و 
مطیع باقی ماندند. هم چنین معضل خودسوزی زنان روستایی، به خصوص در مناطق غربی 
کشور که در دهه های اخیر موردتوجه جامعه شناسان بوده است ارتباط معنی داری با مسئلۀ 
سلب مالکیت از زنان دارد. در خاتمه چند پیشنهاد می توان داد: 1. اربابان و مالکان زن و 
مسئلۀ سلب مالکیت از آن ها در پژوهش های پیشین مغفول مانده است پیشنهاد می شود 
پژوهشگران رشته های تاریخ، جامعه شناسی، مطالعات روستایی و... در تحقیقاتشان به این 
مقولۀ مهم توجه کنند. 2. مقالۀ حاضر مسئلۀ سلب مالکیت از زنان را در غرب ایران بررسی 
کرده است و جا دارد دیگر پژوهشگران این مقوله را در سایر حوزه های جغرافیایی کندوکاو 
کنند. 3. با توجه به مشغلۀ نویسندگان و نداشتن زمان کافی در این تحقیق بیشتر از روش 
اسنادی استفاده شده است، پیشنهاد می شود محققانی که عالقه مند به تحقیق در حوزۀ تاریخ 
کشاورزی و نظام مالکیت زمین در ایران هستند، برای غنی ترشدن یافته ها و نتایج، از سایر 

روش ها مانند تحقیق میدانی، تاریخ شفاهی و... بهره برداری کنند.
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