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 حق ارث در بین زنان عشایر 
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 چکیده
اکثر حق ارث زنان یکی از مهمترین حقوقی است که در برخی جوامع نادیده گرفته شده است. در 

جوامع عشایری، با وجود همراهی زنان با مردان در امور زندگی، زنان از حق ارث محروم هستند. 
در شهرستان دلفان استان سِیَل  برای پاسخ به چرایی وجود این مسئله، پژوهش حاضر در بین طایفه

اساس است. بر  های عمیق و روش تحلیل مضمون انجام شده  لرستان با رویکرد کیفی و مصاحبه
تغییر محسوسی نداشته است سِیَل  طی صد سال اخیر، حق ارث در بین زنان عشایر های پژوهش، یافته

توجه نمی به قوانین رسمی و اصول شرعی سِیَل  و در مورد موضوع پرداخت ارث به زنان، طایفه
ها و  بخشی مشروعیتایلی  از نظام ایلی تأکید دارند. نظام برگرفتهو صرفاً بر اصول عرفی  شود،

هایی در راستای واگذاری حق ارث به مردان طایفه و نیز عدم مطالبه و پرداخت ارث به  کننده توجیه
های امید و  برای زنان ایل همواره روزنهسِیَل  زنان را ایجاد کرده است. با این حال نظام ایلی در طایفه

رسمی ارث به مردان مقابله کرده است. در حق ریشه را در طایفه باقی گذاشته و با انتقال و ثبت 
اند. با اینکه امروزه،   مجموع، عوامل اقتصادی در بین عشایر، ساختار اجتماعی محکمی را ایجاد کرده

اند، اما ساختار اجتماعی از چنان استحکامی برخوردار است که  اهمیت شده آن عوامل اقتصادی بی
 دریافت کنند.دهد زنان حق ارث را مطالبه و  اجازه نمی
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 مقدمه
ها و جوامع متفاوت، به لحاظ مقام و  های تاریخی مختلف در فرهنگ زنان طی دورهحقوق 

منزلت زنان نقش داشته  ء. از جمله عواملی که در ارتقااست هایی داشته منزلت فراز و نشیب
های اقتصادی و دارا بودن ثروت و امالک است. یکی از مسیرهایی که زنان  است، توانمندی

. در واقع، حق ارث عاملی بسیار مهم ارث بریستتوانستند از ملک و زمین برخوردار شوند،  می
 .یکسان نیستدر توزیع ثروت و روابط جنسیتی است که در بین جوامع مختلف، 

هیچ ملت کهن و جدیدی نیست که در آن مقام و منزلت زن به پایه و »گوید:  مولر می سکما
مقام و منزلت زنان وادی نیل رسیده باشد. شاید دلیل وجود این منزلت عالی برای زنان در مصر 
این بود که در آن سرزمین، تسلط زن یا مادرشاهی بر تسلط مرد یا پدرشاهی غالب بوده است. 

ین مطلب آن است که نه تنها زن خانه کامل داشت بلکه تمام اراضی کشاورزی به زنان گواه بر ا
های اخیر، هنگام زناشویی،  مرد تا دوره»گوید:  زپتری در این خصوص می . فلیندر«شد منتقل می

)دورانت،  «نظر کرده است به نفع همسر خود، از تمام امالک و درآمدهای آینده خود صرف
گانه ژوسیستی نیانوس امپراطوری روم که از  حالی که بر طبق الواح دوازده(. در 197: 1367
ترین اسناد تاریخی حقوق روم است، دختران و زنان به طور کلی از ارث محروم بودند و  کهن

میراث فقط به فرزندان پسر تعلق داشت. هیچ کس حق نداشت حتی تنها فرزند دختر 
(. در چین و ژاپن نیز به 67-66: 1397دهد )دوکوالنژ،  نکرده خود را وارث خویش قرار ازدواج

رفت، حتی حق داشت آنها را  مالک زن و فرزندان به شمار می ،ویژه در عصر کنفوسیوس، پدر
بکشد. گاهی زن وظیفه داشت برای اثبات وفاداری به شوهر، خود را بکشد. مادران همواره 

رث محروم بودند. اگر همه فرزندان پدر، دختر کردند. دختران و زنان از ا آرزوی داشتن پسر می
: 1367داد )دورانت،  کرد و او را وارث خود قرار می بودند، پدر پسری را به فرزندی قبول می

854-923.) 
بردند و زنان ممتاز  در ایران کهن از دارایی و ثروت پدر، دختران نصف پسران ارث می

(. در دوره 154: 1346شدند )روپاساری و همکاران،  خانواده از ارثی برابر با پسر برخوردار می
 .شده است ساسانیان، زن ممنوعیت از ارث نداشته و تقسیم ارث تقریباً روی احتیاجات تعیین می

برده و سهم ارث کسی که نابینا یا از دو پا لنگ یا از دو بازو ناقص  چنانچه دختر نصف ارث می
، زنان پیامبر(. در زمان زرتشت 37تا:  است )حجازی، بیبوده است، دو برابر سهم ارث پسر 
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شدند و در آن  همان گونه که عادت پیشینیان بود، منزلتی عالی داشتند، صاحب ملک و زمین می
توانستند مانند اغلب زنان روزگار حاضر، به نام شوهر یا به وکالت  تصرفات مالکانه داشتند و می

رسیدگی کنند. هر چند پس از داریوش، مقام زن به ویژه از طرف وی به کارهای مربوط به او 
( اما همچنان اسناد و مدارک 434: 1367در میان طبقه ثروتمندان، تنزل پیدا کرد )دورانت، 

دهد که زنان به ویژه زنان طبقه  های مملوک، صفویه و عثمانیه نشان می مربوط به حکومت
 مقدار زیادی پول در اختیار داشتند بودند و هممقدار فراوانی زمین در شهر  مالکهم ، دستباال
کردند و مدیریت بعضی از کسب و کارها بر عهده آنان بود  در انواع تجارت مشارکت میو 

 (.99: 1395)کدی، 
در دین اسالم به طور مستقیم یا غیرمستقیم و نیز با رویکردهای مختلف اعتقادی، اخالقی  

قوانین مهم ارث  1خشی از آیات به ویژه در سوره نساءبه موضوع ارث پرداخته شده است. در ب
 در اسالم بیان شده و جزئیات بیشتر آن در روایات فقهی آمده است.

درباره ارث است،  949تا ماده  861در قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران نیز که از ماده 
مده است )مرکز مباحث مختلف ارث همچون طبقات، اسباب و موانع ارث بر اساس فقه شیعه آ

 (.1307ی اسالمی، اهای مجلس شور پژوهش
از نظر شرعی و حقوقی، زنان در کشور ایران تحت عناوینی مانند دختر، همسر و خواهر 
از حق ارث برخوردار هستند. اما در برخی از اجتماعات مانند عشایر، حق ارث زنان بر 

شود و عرف و سنن ایلی، مالک عمل است. در  خالف قوانین مدنی و اصول شرعی اجرا می
و بسیاری عرف و عادت جاری در بین عشایر با مقررات معمول واقع قوانین، حقوق مالکیت 

مریم در خاطرات خود تأکید  بی ، چنانکه یکی از مواردی که بیتفاوت داردمیان سایر مردم 
ای بر آنها داشته و شدیداً ناراحتی خود را در جامعه بختیاری ابراز داشته، مسئله عدم  ویژه

ها  (. دیگار نیز در مورد حق ارث در بین بختیاری115: 1382ارث بردن زنان است )بختیاری، 
در بین ایالت بختیاری زن خانواده، یک هشتم از اموال منقول را به »بیان کرده است: چنین 

گرفتند.  برد و برای دخترها نیز از اموال منقول، مطابق سنن و عرف جهیزیه در نظر می ارث می
ماند و نسل اندر نسل بین این اوالد  ده باقی میمالکیت زمین و مرتع در اوالد ذکور خانوا

به دختران تعلق ایران بابت ارثی  (. در بعضی از ایالت جنوب19: 1362) «شد تقسیم می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برد، سهم ارث او به شمار  ای که دختر با خود به خانه شوهر می گیرد و معموالً جهیزیه نمی
با ازدواج به ارث پدری دست  (. این در حالی است که مردها34: 1344)بیگی،  رود می
(. در بین ایالت جنوب اگر پدری صاحب دختر و پسری باشد که 58: 1343یابند )بارث،  می

هر دو قبل از او فوت کنند، چنانکه از هر دو فرزندی باقی بماند، ارث پدربزرگ از آن نوه 
و به برادر یا دی نداشته باشد، سهم اپسری است نه دختری. در مواردی که فرد متوفی فرزن

نه خواهرش و در مرحله بعد برادرزاده بر خواهرزاده، تقدم دارد  و رسد می برادرانش
نظر  در بین عشایر بویراحمد نیز دختران متأهل خانواده از ارث صرف(. 12: 1344)ورجاوند، 

 :1368شدند )غفاری،  مند می کردند و دختران مجرد به اندازه جهیزیه از ارث پدری بهره می
شود و برخی  در ایل سرخی نیز بخشش ارث از سوی خواهر به برادر پسندیده تلقی می(. 102

بری خواهر شوند  برادران، برای خود این حق را قائل هستند که به هر طریقی مانع ارث
(. شایان ذکر است که عدم برخورداری از حق ارث عادالنه در بین زنان 152: 1366)شهبازی، 

 ,Iram)عشایر و کشور ایران نیست. این وضعیت در دیگر کشورهای آسیا منحصر به جامعه 

2021; Iram & Usman, 2018; Ahmada & et. al, 2016; Khan, 2000) و کشورهای آفریقا 

(Doss & et. al, 2012; Asiimwe, 2009; Olueze, 2004)  .نیز حاکم است 

رسد که اغلب مقررات و اصول شرعی و قانونی در مورد تقسیم ارث  با این حال به نظر می
های مذهب و قانون مدنی در  شود و با وجود حمایت ایران اجرا نمی و عشایردر بین ایالت 

ایران، همچنان بخشی از زنان از ارث محروم هستند. برای پاسخ به چرایی محرومیت زنان از 
دهنده به زندگی  یر، در این پژوهش سعی شده است تحت عناصر ساختار شکلارث در بین عشا

هستیم که نقش زندگی  دعشایر، علل و عوامل آن مورد کندوکاو قرار گیرد. در واقع درصد
در سِیَل  عشایری و ساختار اصلی این نوع زندگی را در نگاه به حق ارث زنان در بین طایفه

 عشایری بررسی کنیم. اصیلعنوان یکی از طوایف  شهرستان دلفان استان لرستان به

 چهارچوب مفهومی و نظری
، نقش نظریه در پاالیش و هدایت فرایند تحقیق مهم دانسته شده و متناسب با در این تحقیق

هایی استفاده شود که بتوانند هدایتگر مسیر پژوهش  موضوع پژوهش سعی شده است از نظریه
ع پژوهش، حق ارث در بین زنان عشایر است و حق ارث به باشند. با توجه به اینکه موضو

شناسی اقتصادی استفاده شده است.  های مردم موضوع انتقال ثروت مربوط است، از نظریه
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شناسان اقتصادی بر این باور هستند که اکثر روابط اجتماعی یک ضریب اقتصادی دارند و  مردم
با این حال، قلمرو تحقیق در  .پردازند دی میهای اقتصا بسیاری از این روابط اصوالً به ارزش

 شود. به آنها پرداخته می زیرشناسی اقتصادی از سه مکتب فکری تشکیل شده است که در  مردم
شناسی اقتصادی را مطالعه تنوع رفتارهای  اول، صورتگرایان: طرفداران این رهیافت مردم

کنند که شامل ترکیب بهترین امکانات از وسایل معین و کمیاب برای نیل به  انسانی تعریف می
 .(Godelier, 1973: 19)های مشخص است  هدف

ریق نهادهای اجتماعی همچون ها فعالیت اقتصادی از ط گرایان: به اعتقاد آندوم، ذات 
شود. بنابراین  خویشاوندی، سیاست و مذهب که از ماهیت متفاوتی برخوردارند، انجام می

اند. در  مناسبات اقتصادی در مناسبات دیگر، برای مثال در مناسبات خویشاوندی گنجانده شده
 (.79واقع، نظام اقتصادی کارکرد ساده سازمان اجتماعی است )همان، 

ها: ساختار اقتصادی جامعه، پایه واقعی ساختمان حقوقی یا سیاسی است، به  مارکسیستسوم، 
کند  شکلی که شیوه تولید حیات مادی توسعه حیات اجتماعی، سیاسی و عقالیی را تعیین می

(Marx, 1976: 1) . 

گیری ذهنی سعی شده است  در این مقاله برای دوری از تعصب انتخاب نظریه خاص و جهت
ها و نحوه ظهور و  رویکرد در مسیر پژوهش در نظر گرفته شود، اما در نهایت از دل یافته هر سه

 گیرد. بروز آنها متناسب با هدف مشخص شده، نظریه خاصی در تحلیل مورد استفاده قرار می

 روش پژوهش
در این پژوهش به دنبال آن هستیم که به شناخت علل عدم دریافت ارث در بین زنان عشایر 

یابیم. در این راستا به شناخت عمیق و تفسیر کنشگران از وضعیت موجود نیاز داریم. به  دست
همین دلیل از رویکردهای کیفی استفاده کردیم. رویکرد کیفی به تحقیقات اجتماعی که 

داشته است، محقق اجتماعی را ملزم به بررسی این  1ینگرایی نماد تأثیرپذیری زیادی از تعامل
رسد، در حقیقت ساخته  که چگونه آنچه واقعیتی بیرونی و عینی در عالم به نظر میکند  مسئله می

است. به این ترتیب رویکرد کیفی فهم بسیار متفاوتی از انسان و ماهیت نظم اجتماعی و  2شده
 (.69-41: 1381دهد )ذکایی،  ساخت اجتماعی به دست می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Symbolic Interactionism 
2 constructed 
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شناختی این  زیربنای معرفتشناختی مکتب تفسیری است و  پژوهش حاضر از موضع هستی
عنوان فرایندی نهفته در نظام اجتماعی  های اقتصادی و اجتماعی را به  مطالعه اهمیت تأثیر ارزش

  دهند. های خود را برای عدم مطالبه حق ارث خود شکل می دهد که در آن زنان انتخاب تشخیص می
گردان و  کوچنده، رمهل سِیَ مرد از اعضای طایفه عشایری 10زن و  22بر این مبنا با 
یافته و عمیق انجام شد. راهنمای مصاحبه عمیق  ارساخت یافته، نیمه ارهای ساخت یکجانشین مصاحبه

احساس راحتی در ارتباط و بر اساس قانون تحقیق طراحی شده است. بخش اول برای ایجاد 
ه شد و بخش زا نیستند، اختصاص داد دهندگان به دریافت اطالعات شخصی که حساسیت پاسخ

دهندگان را برای بررسی  دوم مصاحبه عمیق، شامل سؤاالت کلی در مورد موضوع بود تا پاسخ
ساختاریافته بود که هدف واقعی این  بخش سوم شامل سؤاالت کلیدی نیمه بیشتر آماده کند.

این پژوهش لک زبان هستند و اکثر  شوندگان مصاحبهکند. از آنجایی که  تحقیق را برآورده می
های  ، سؤاالت به همان زبان پرسیده شد. در ابتدا مصاحبههستند لذامسلط  لکیآنها به زبان 

ها پس از کدگذاری بر  داده .عمیق با دقت رونویسی شد و متن به طور کلمه به کلمه تهیه شد
بندی شد و تحلیل محتوای  هها، عبارات و مفاهیم مشابه دست اساس مضامین برخاسته از پاسخ

 موضوعی انجام شد.

 میدان پژوهش
طایفه سیل، یکی از طوایف مستقل در شهرستان دلفان استان لرستان واقع شده است. این طایفه 

 و عزیزبگی 1هزادبگیهای کُ به نام «توم»از دو تیره یا 
عزیزبگ طبق روایات تشکیل شده است، 2

اند. تیره عزیزبگی به دلیل نداشتن مراتع قشالق، بعد از  و کهزادبگ با هم نسبت برادری داشته
-کمنی-از چهار هوز )ظهرابگسِیَل  تیره کهزادبگیاند.  اسکان اجباری عشایر، یکجانشین شده

کیل همزه( تشکیل شده است. در این تیره، عالوه بر اعضای اصلی که هسته تیره را تش-طهماسی
ها یا طوایف دیگر به صورت مادرنسب مثل )صغی از طایفه  دهند، تعدادی خانوار از تیره می

هوآوی، اسد مراد و خدامراد از طایفه نورعالی، باباعزیز و برادران و اوالدان از سادات( به آن 
ن به منظور در شهرستان دلفا 1کالن و کنی 3پهلوان ده مراتع این طایفه عبارتند از دره اند. پیوسته

 در شهرستان کوهدشت به منظور قشالق. 2ییالق و ورزرد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Kohzadbagi 
2 Azizbagi 
3 Dare dah Pahlavan 
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های  کنند. دام همانند دیگر دامداران از راه پرورش دام و کشاورزی امرار معاش میسِیَل  مردم
به منظور  بوقلمون و اردک مرغ، مانند طیورآنها شامل بز، گوسفند، گاو و... هستند. آنها به پرورش 

پردازند. در ادامه ساختار زندگی عشایر تحت عنصر اقتصادی، اجتماعی و  و تخم می گوشت تولید
 سیاسی را مرور و تأثیر این ساختار را بر عدم انتقال ارث به زنان بررسی خواهیم کرد.

 اقتصاد عشایر و ارث زنان
شوند و هر دو، هم موضوع کار  میدر اقتصاد دامپروری، دام و مرتع وسایل اصلی تولید محسوب 

و هم وسیله کار هستند. به دلیل همان سرشت ابتدایی فنون سنتی دامپروری نسبتاً کم است. بخشی 
گیرد، این کار عمدتاً صرف وظایف ساده  از این کار به طور مستقیم در جریان تولید قرار می

هایی که به طور مستقیم وارد  عشود. از طرف دیگر، جریان تولید فقط با حضور موضو نظارت می
تواند کارا باشد و بدون آنها وقوع آن غیرممکن است یا فقط تا حدود اندکی  شوند، می پویش نمی

توان پویش مرکبی دانست که از دو پویش ساده تشکیل  میسر است. در اینجا پویش کار را می
رش چارپایان است و شود: یک پویش شامل کنترل جریان پویش تولید طبیعی، یعنی پرو می

توانند  گیرد. هر دو پویش می دیگری شامل اداره فضایی است که در آن پویش طبیعی صورت می
(. پس آنچه در این 30: 1362به نحو مناسبی با کار فردی یا همکاری ساده انجام شوند )تری، 

 فرایند  اهمیت بیشتری دارد، وسایل کار و نه خود کار است.
شد، مرتع یا سرزمین مشترک از وسایل اصلی تولید و ویژگی جامعه  اشارههمان طور که 

(. جدا از این، سرزمین مشترک )وحدت 12: 1367شود )افشارنادری،  عشایر محسوب می
جغرافیایی( در هر ایل مرزهای سیاسی مشخصی دارد که از نظر عرفی شناخته شده است و 

القعر دره، ردیف تپه  وه، مسیر رودخانه، خطالرأس ک هستند؛ مانند خط  اغلب این مرزها طبیعی
های  کنند که با رده های مختلف هر ایل همگی در پهنه مشخصی زندگی می ماهور. رده

(. این سرزمین 38-37: 1395نژاد،  ایلی عرفی دارند )صفی همسایگان همجوار، مرزهای درون
ماند و در  ناشدنی باقی می ممشترک یا چراگاه، ثروت مشترک دامداران است. بدین معنا که تقسی

(. در مراتع متعلق به 57-60: 1362دسترس تمام کسانی است که از خود چهارپا دارند )تری، 
د. کما اینکه هنوز هم در مناسبات گرد میها حوزه مراتع بر اساس سازمان ایل تحدید  بختیاری

                                                                                                                                           
1 Kani Kalan 
2 Varazard 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%BA
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د که زمین را به اسم شو شود، هرگز ابراز نمی اجتماعی ایل وقتی صحبت از مالکیت زمین می
: 1396کنند )شیرزا و زرعکانی،  کسی بنامند. بلکه زمین را با نام طایفه یا تیره یا تش مشخص می

ها نیز زمین به طایقه تعلق دارد نه به فرد. با مرگ یکی از اعضای طایفه،  (. در بین ترکمن312
چند دهکده دیگر اطراف آن را، نه برون و   گردانند. زیرا دارایی اینچه زمین را به طایفه باز می

دانند  برند، متعلق به خود می ای که افرادشان در اینچه برون و در آن دهکده به سر می طایفه
 (.33: 1345)پورکریم، 

ای برای اجتماع عشایر به همراه داشته است. از یک سو در کنار  با این همه، مرتع کارکرد دوسویه
شود و از سوی دیگر از لحاظ مکانی به عشایر  عشایر محسوب می دام، مهمترین وسیله تولید برای

هویت و منزلت بخشیده است. تحت این کارکردهای ذکر شده، مردم عشایر برای حفظ و بقای آن 
هایی که از لحاظ مالکیت  گرفتند. این شرایط برای طوایف و تیره باید تمام تالش خود را به کار می

شود که میزان مرتع  اتی است. طایفه سیل، از طوایف مستقلی محسوب میاند، حی مرتع در تنگنا بوده
( میزان 1دانگ ندارد. در نقشه ) محدودی، به ویژه در قشالق دارد و در مراتع ییالقی نیز ملک شش

مشخص است. تحت این کمیابی، اعضای این طایفه برای بقای زندگی خود سِیَل  مرتع قشالق عشایر
 مرتع خود به عنوان ابزار اساسی تولید حفاظت کنند. دیدند که از الزم می

 
 (: مرتع قشالق طایفه سیل1نقشه )

 1399منبع: بابایی محمدی، 
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دانگ برخوردار نبوده،  در ییالق و قشالق از مرتع کافی و ششسِیَل  با توجه به اینکه طایفه
تولید خود برای بقای بنابراین الزم بوده است بیشتر از طوایف دیگر از وسایل و نیروهای 

 زندگی محافظت کند.
های  ها و سبک زندگی در بین زنان طایفه سیل، از حقوقی است که در بین نسل حق ارث

مختلف چندان دچار تغییر نشده است. از زمان سیدکهزادبگ نیای مشترک طایفه و تا امروز 
طایفه به عنوان ارث، زمین و اند. هیچ دختری از این  دختران طایفه از حق ارث برخوردار نشده

 ملک دریافت نکرده است.
رسد، به دو صورت است. یا ارث از پدر به دختر و یا از  با این حال، ارثی که به زنان می

رسد، به اندازه  های شوهر به زن می میزان ارثی که از داراییسِیَل  رسد. در طایفه شوهر به زن می
ه زن همپا و بیشتر از مرد در کارهای خانواده کمک سهم یک پسر است. آنها معتقد هستند ک

کرده است و برای ادامه زندگی، محق دریافت سهمی به اندازه یک پسر است. ناگفته نماند که 
ها سهمی  شود و زن از مابقی دارایی در این نوع ارث، از زمین و ملک به زن سهمی داده نمی

اش زندگی کند. در  ارث باید با پسر کوچککند. زن با مرگ همسر و دریافت سهم  دریافت می
کنند، هر چند  کند و با هم زندگی می ارث پسر کوچک اضافه می  اش را به سهم واقع سهم ارث

 شود. امروزه این روند به ندرت انجام می
اند که طبق عرف باید ازدواج  بخشی از نیروهای تولید در این جامعه دختران جوان بوده

ای بوده است، اما در اغلب اوقات دختران طایفه  طایفه اصلی بر ازدواج درون کنند. هر چند تأکید
اند که این موضوع در از دست رفتن بخشی از نیروی  های خارج از طایفه ازدواج کرده با خانواده

کار در طایفه تأثیرگذار بوده است. با از دست رفتن یکی از عوامل تولید در طایفه، اهالی طایفه 
اند.  یی را برای حفظ مراتع و امالک به عنوان یکی دیگر از عوامل تولید به کار گرفتهسازوکارها

در واقع عدم پرداخت زمین به عنوان ارث به دختر یکی از این سازوکارها است. برای بقای 
شیوه تولید دامپروری، اعضای طایفه باید مراتع را از گزند بیگانگان حفظ کنند. هر فردی خارج 

اند، بیگانه محسوب  ای ازدواج کرده طایفه خانواده دخترانی باشد که بروناز حتی اگر  از طایفه
شوند و نباید امالک و ثروت طایفه که هویت، منزلت و بقای سبک زندگی عشایری منوط به  می

 آن است، به نفع بیگانگان از طایفه جدا شود.
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رتع در سبک زندگی عشایر، به عنوان گیری بهینه از م با این حال با توجه به اینکه تحت بهره
گیرد، هر یک از این  های ساختاری یک ایل شکل می ترین وسیله تولید دامپروری، رده بنیادی

: 1383نژاد،  شوند )صفی ها به دو قسمت یعنی ساختار اجتماعی و ساختار قدرت تقسیم می رده
ها را بر وضعیت ارث در بین زنان شود و تأثیر آن (. در ادامه درباره آنها توضیح داده می84-43

 عشایر بررسی خواهیم کرد.

 ساختار اجتماعی عشایر و ارث زنان

های مهمی در زندگی عشایر هستند  ساختار اجتماعی ایلی و تعلق داشتن به این ساختار، مالک
نشینی و  های اساسی زندگی عشایر از جمله کوچ که با تحول در زندگی عشایر و تغییر در مؤلفه

 شوند. های جامعه عشایر محسوب می امداری، همچنان از مهمترین ویژگید
اند از وجود ساختار ایلی، آگاهی افراد از عضویت خود در هر یک  هایی عشایر عبارت ویژگی 

است که   نژاد بیان کرده صفی ( و داشتن سرزمین مشترک.1362های مختلف )افشار نادری،  از رده
های  های ثابت و غیرثابت. رده شود: رده ساختمان اجتماعی هر ایل از دو قسمت تشکیل می

ای  رده ای یا پنج رده آورند که خود به شش های اصلی و زیربنایی ایل را به وجود می ثابت، رده
های متمادی شکل خود  سالای، ممکن است در شرایط ثابت،  های پایه شوند. این رده تقسیم می

شوند و  های اوالدها تشکیل می های غیرثابت فقط از کوچنده را حفظ کنند و ثابت بمانند، اما رده
 (.43-84: 1383نژاد،  دهد )صفی گیری آنها فقط در پهنه مرتع روی می شکل

همان طور که بیان شد، ایالت و عشایر مناطق مختلف ایران، دارای اصطالحات خاص خود 
ها هستند و لزوماً کاربردهای یکسانی ندارند. در واقع، نظم نانوشته در بین  ها و شاخه برای رده

های مختلف در یک ایل که از خانواده به عنوان کوچکترین حلقه تا بزرگترین آن که ایل نام  الیه
ده استفاده مشخص از مرتع مشترک، ساختار اجتماعی زندگی عشایر را شکل دا بر اساسدارد، 

شود.  است و احساس تعلق به این ساختار، یکی دیگر از عناصر قوام این جامعه محسوب می
افراد جامعه عشایری برای همنوایی و پذیرش از سوی ساختار اجتماعی که نسبت به آن 

 کنند. احساس تعلق دارند، از هیچ تالشی دریغ نمی
ان کودکی و نوزادی توسط خانواده و از دورسِیَل  نوایی با ساختار اجتماعی در بین عشایر هم

طایفه شروع شده است و تا زمانی که در قید حیات هستند و مشروعیت ساختارشان باقی است، 
های صورت گرفته در طایفه سیل، یکی از مهمترین و  مقید به آن هستند. مطابق مصاحبه
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افه بِرانه( و نوزاد نامزد ناف )ن به های دختر به دختر )دِت آر دِت(، ناف ترین علل ازدواج اصلی
، حفظ عوامل تولید است. زمانی که نوزاد دختری را برای پسرعموی خود یا یکی 1)دسگیرانی(

های طوالنی به خانواده  کردند، از یک سو نیروی کاری را برای مدت از پسران طایفه نامزد می
شد، موظف بود به خانواده  کردند. زیرا پسری که به عنوان نامزد نوزاد انتخاب می خود اضافه می
رها کمک کند. گاه مردها تا آخر عمر خود را موظف به همکاری با خانواده نامزدش در کا
ناف نوزاد دختر، به عنوان یک نیروی  به دانستند. از سوی دیگر با انجام مناسک ناف همسرشان می

شود و عالوه بر  کار در آینده نه چنان دور همچنان در طایفه و در بین خویشاوندان حفظ می
کنند.  رث مادری از زمین و مرتع در آینده دور را نیز در طایفه خودی حفظ میگران ا این، مطالبه

، تحت حفظ نیروها «دخترعمو مال پسرعمو و عقدشان در آسمان ثبت شده»های  در واقع، کلیشه
دهد. ناگفته نماند که این سازوکارها در جوامع به تناسب  و وسایل تولید، بیشتر معنا می

تفاوت دارد. چنانچه مالینوفسکی در جزایر تروبریاندها که مادرتبار بودند  مادرتباری یا پدرتباری
شود، درباره این موضوع مطالبی بیان کرده  و زمین و امالک از سوی مادر به فرزندان منتقل می

است. برخالف جامعه عشایری سیل، طبق عقاید بومیان ازدواجی که بیش از همه اهمیت دارد و 
(. اهمیت این نهاد 168: 1373پسردایی و دخترعمه است )مایکل و یونگ، مناسب است، ازدواج 

 در حفظ ثروت و کلیه امتیازات در بین خانواده است.
به ندرت دختری که از کودکی طبق خواست خانواده و خویشاوندان برای فرد مشخصی 

ا فرد دیگری نامزد شده، توانایی استقامت و مقاومت در برابر خواست آنها را داشته است و ب
ها به ندرت با فرایند مرسوم کند. البته نوع اجتماعی شدن نیز باعث شده است که آن ازدواج می

 گفت:سِیَل  یکی از زنان طایفهباره  در اینکنند.  مختلف
زمانی که نوجوان بودم، خواستگاری داشتم که حدود بیست سال از من بزرگتر بود، دختران » 

فتند که موهای سر خواستگارت به رنگ سفیدی گراییده و پیر شده گ همسن و سال به طعنه می
 «.است. من در پاسخ گفتم حرف، حرف پدرم است. حتی آگه من را در رود سیمره غرق کند

کند. دختران نیز مطابق  در واقع جامعه ایلی از اعضایش مطیع و همنوا بودن را طلب می
شد که آنها خود را فراموش کنند  نوایی با ساختار ایل باعث می کنند. هم همین توقعات رفتار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نامزد کردن  1
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کردند. تحت این فرایند، از هر عاملی که تهدیدی  نوایی ایلی می و تمام تالش خود را صرف هم
 کردند. منزلت و موقعیت طایفه آنها بود، پرهیز می برای

اند که حمایت طایفه و  از سوی دیگر، در طایفه زنان متأهلی دارای ابهت و اقتدار بوده
اش باشند و همچنین همواره از  خویشاوندان را داشته باشند. در واقع، زنی که برادرانش حامی

، سربلند و باابهت 1)برازنده و باونی آر(سوی خویشاوندان پدری مورد لطف و احترام باشد 
است، همان طور که بارث در ایل   است. این وضعیت در بین ایالت دیگر نیز حکمفرما بوده

باصری بیان کرده است پدر یا برادر یک زن، حقوق باقیمانده معینی نسبت به آن زن دارند. در 
و همچنین به  دهند نشان میدار واقع خویشاوندان نزدیک او احترام خود را به یک زن شوهر

 (.59: 1343منظور افزایش این مزایا خواهان روابط خوبی با شوهر وی هستند )
شود ساختار ایلی و نظام  مطالبه و دریافت حق ارث زمین یکی از عواملی است که باعث می

 گفت:سِیَل  خویشاوندی به زنان پشت کند. یکی از زنان
در واقع چشم امید خود را در طایفه از بین برده و در طایفه  اگر زنان مطالبه ارث کنند،» 

 «.گیرند مورد لعن و نفرین همه اعضا قرار می
کنند  بدین سبب زنان به خاطر انتقال ثروت به خانواده همسرشان خود را مطرود طایفه نمی

یشاوند را کنند و محبت و حمایت عاطفی خو نمی 2ها، خودشان را منفور )توک تَل( یا به قول زن
 کنند. از خود دریغ نمی

با توجه به اینکه یکی از مهمترین مراسم در بین طایفه سیل، مراسم عزا است، با مرگ یک 
های متوالی با هم نزاع داشته باشند و دشمن هم محسوب  نفر، همه افراد طایفه حتی اگر سال

وتاه نزاع و کدورت را کنند و برای مدتی هر چند ک شوند، در مراسم عزای همدیگر شرکت می
اش را مطالبه کند، این رفتار چنان  گیرند. اما اگر زنی از طایفه، حق ارث پدری نادیده می

بِران )عدم اجازه شرکت در مراسم عزا(   شود که از سوی خانواده پِرس هنجارشکنی محسوب می
طرف خانواده گیرد و آن زن حق شرکت در مراسم عزای اقوام پدری را ندارد و از  صورت می

 شود. پدری در مراسم عزا پذیرفته نمی
شود که از حمایت  زنی مورد احترام و با اقتدار محسوب می  جامعه،این طبیعی است که در 

خانواده، خویشان و طایفه خود برخوردار باشد. مطالبه ارث از سوی زنان، باعث از دست رفتن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 berazendah va baweneh ar 
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های  لیل زنان به خاطر مسائل مادی، حمایتشود. به همین د های زنان می همه امیدها و حامی
 کنند. دهند و هرگز ارث مطالبه نمی اجتماعی را از دست نمی

 حق چشم و ارث زنان
از موانعی برای مطالبه ارث از سوی زنان است و به  ه و نظام خویشاوندیهر چند طرد طایف

ست، اما همواره نگرانی اعتقاد برخی از مردهای طایفه سیل، حق ارث زمین برای دختران حرام ا
مردهای خانواده از مطالبه ارث از سوی خواهرانشان وجود دارد. در این راستا، اعضای طایفه 

اند. چنانچه یکی از آنها ذکر کرد که پدرش به او وصیت کرده است به  تمهیداتی را به کار بسته
دترا  1ایت کنید )چمها را همراهی و حم منظور عدم مطالبه ارث زمین از سوی خواهرانت، آن

 .3، امید و پشتوانه آنها باشید2نایجن(
ترین آنها این است که  های مختلفی دارد و یکی از مرسوم خانه امید و پشتوانه بودن، شیوه 

هر سال پاییز یک گوسفند یا یک پیراهن به آنها هدیه دهند یا وقتی برای سرکشی به خانه برادر 
برادرها به  باونی( مناسب فراهم کنند. برخی از زنهای ) آیند، برای آنها هدیه می

کنند. گذشته از آن برخورد  هایی از این قبیل اهدا می خواهرشوهرهایشان، روغن، کشک و هدیه
و رفتار مناسب با خواهران ارجحیت دارد. مثالً هر زمانی خواهر و خانواده خواهر با مشکلی 

کند به صورت صوری حضور  الی ندارد، سعی میمواجه شوند، برادر حتی اگر توانایی حمایت م
سِیَل  داشته باشد. حضور برادر برای دختران نوعی حمایت عاطفی است. یکی از زنان عشایر

گفت اگر باالی کوه عرفات باشم و با برادرنم تماس بگیرم، به هر کاری مشغول باشند، فوری 
ام هستند و من  حامی خودم و خانواده ها آیند، آن گذارند و به سمت دستگیری از من می کنار می

 کنم. نیز ارث مطالبه نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (noow cham)چَم یعنی چشم، در زبان لکی این کلمه کاربردهای متفاوتی دارد، مثالً اولین فرزند زن و شوهر را نوچم  1

گویند، و این فرزند چه دختر باشد و چه پسر مورد عالقه پدر و مادر است. در روابط خویشاوندی نیز  می

 رسد که معنای پنهان این کلمه امید است. یعنی حقی دارن، به نظر می (chamdarn)دارن،  گویند، اقوام چَم می

2 cham detera najeen 
گردونی  ها سخن گفته است؛ چله گردونی پینه دخترو در بین لرستانی ( از آیینی به نامِ چله1388عسکری عالم ) 3

آید. پینه در  ه پس از چند دختر به دنیا میپینه دخترو به معنی گردانیدن تنها پسر خانواده به عنوان امید زنان است ک

 گاه دختران یا خواهران واژگان لری و لکی به معنی خمیرمایه یا خمیرترش است. یعنی خمیرمایه یا امید و تکیه
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کنند که در عوض  زنان در کشور پاکستان نیز مال و ارث خود را به برادرانشان واگذار می
 (.2018امنیت اجتماعی را ایجاد کنند که ناشی از تقویت رابطه با برادران است )آیرام و عثمان، 

وراث »، به طوری که بارث گفته است  ر ایران نیز مرسوم بودهاین راهبرد در بین ایالت دیگ
خرید کردن ادعاهای دخترها نسبت به سهم زمین غالباً قسمت قابل  ذکور پدری به منظور پیش

 «دهند هایی را به عنوان هدیه برای چند سالی به آنها می ای از محصوالت چنین زمین مالحظه
های هدیه دادن مرسوم بوده است، چنانچه  یی از این شیوهها (. در جوامع دیگر نمونه37: 1343)

کند.  در بین جزایر تروبریاند برادر مادر ساالنه هدیه اوریگوبو را به خانواده خواهرش تقدیم می
توان سهم ساالنه حاصل از ثروت موروثی تلقی  اوریگوبو را از دیدگاه نحوه تصرف زمین می

یش است، زیرا قسمتی از زمینی که یک مرد کشت کرد، سهمی که حق خواهر از برادر خو
: 1373های مؤنث است )مایکل و یونگ، کند، سهم خود او و قسمتی امانت هر یک از نسل می

 شود. (. با این تفاوت که در نهایت، زمین و امالک به فرزندان خواهر واگذار می207

 نظام سیاسی عشایر و ارث زنان
عد تولیدی و ویژگی انتظام اجتماعی و فرهنگی عشایر، بُهای اقتصادی و  خصوصیت فعالیت

عد (. ب356ُ: 1362عد سیاسی نامید )پرهام، توان آن را بُ کند که می دیگری از مسئله را ایجاد می
ای از قوانین، قواعد عمومی و منافع مشترک و جمعی  سیاسی جامعه ایلی مبتنی بر مجموعه

چراگاه مشترک، فراهم کردن امکانات الزم برای  است که دفاع از جامعه، حقوق مربوط به
گرفت  های بزرگ فصلی را در برمی ها و رهبری و هدایت کوچ ها در راه تسهیل حرکت کوچ

را، گردآوری نیروی رزمی و (. بلوکباشی نقش و کارکرد نظام ایلی 241و  236: 1343)بارث، 
اموال و جان افراد ایل در برابر سپاهیان جنگی برای دفاع از سرزمین، چراگاه، دام  آرایش
ها و دولت، حاکمیت در منازعات درون ایل، شرکت در  های همسایگان و حکومت تهاجم

ها و دولت ذکر کرده  گفتگوها و مبادالت اقتصادی و سیاسی با ایالت همسایه و حکومت
 (.276: 1377است ) 

ایری شکل گرفته است، همان طور که بیان شد، نظام ایلی که بر مبنای شیوه معیشت عش
مختلف است. پس برای تأمین امنیت ایل، نظام  های شیوهموظف به تأمین امنیت اعضاء خود به 

رو برخوردار باشد. مردان ایل به  های پیش ایلی باید از نیروی جنگی زبده و دلیر برای جنگ
شوند که از  سوب میکنند. زنان نیز به عنوان ناموس مح عنوان نیروی جنگی از کیان ایل دفاع می
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این رو حمایت از ناموس خانواده نه تنها بر عهده پدر، برادر و شوهر است، بلکه تمام افراد 
 مذکر گروه خویشاوند نیز چنین تعهدی دارند.

اند و با یادآوری اعتقاد آنها به اینکه  نیز مانند دیگر عشایر همواره در جنگ بودهسِیَل  طایفه 
اند  های زیادی متوسل شده برای بقای زمین و مرتع به جنگ« زورسند زمین زور است »

کشیدند.  ساله( چون با از دست دادن مرتع، باید دست از زندگی عشایری می 60)کرمخدا، 
ها در اثر جنگ مراتع خود را از دست دادند و در ییالق  برخی از خانوادهسِیَل  چنانچه در طایفه

زماندند. در واقع داشتنِ مردان جنگاور در ایل باعث افتخار ساکن شدند و از زندگی عشایری با
 کردند. ها شرکت می است، زیرا زنان به ندرت و در شرایط اضطراری در جنگ  بوده

فرستاد، زیرا در  در ایران شاهنشاه هر سال برای پدرانی که پسران متعدد داشتند، هدایایی می
(. در واقع یکی از دالیلی که زنان عرب 434: 1367ها برای شاهنشاه مفید بودند )دورانت،  جنگ

از ارث محروم بودند، ضعف قدرت رزمی آنها بود. زیرا شعار اعراب این بود: )الیرثنا من یحمل 
تواند شمشیر بکشد و از قبیله دفاع کند، نباید از  السیف و یحمی البیضه( یعنی آن کسی که نمی

ای در اهمیت  روشن است، جنگ تأثیر قابل مالحظه(. آنچه 138: 1385ارث بهره ببرد )نوری، 
 یافتن مردان نسبت به زنان داشته است.

پایی این سبک از زندگی  رسد یکی از عوامل در پدرتبار بودن عشایر در ایران، هم به نظر می
وقفه برای بقا بوده است. پس الزم بود قواعد و قوانین در راستای حفظ، بقا و  های بی با نزاع
ای تنظیم شود. در واقع حفاظت از مراتع  پدرتباری به عنوان یکی از اصول زندگی عشیره تقویت

و نیروهای انسانی به عنوان عوامل تولید بر عهده ساختار سیاسی ایل بوده است. تحت این نگاه، 
است و حتی به  ای را پیشنهاد داده  طایفه های درون کدخدای طایفه سیل، شخصاً اکثر ازدواج

ای شرکت داشته  طایفه های برون یک پدر قابل احترام، در مراسم خواستگاری اکثر ازدواج عنوان
 و مانع پذیرش قواعد و اصول مغایر با قواعد طایفه خود بوده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه در اصل یکی از مهمترین وظایف او مراقبت از خطوط مرزی 
ه فروش مرتع طایفه را به افراد طایفه نداده است. زمانی و امنیت مراتع طایفه است، هرگز اجاز

که مشکلی برای یکی از اهالی طایفه به وجود آمده بود و قصد فروش سهمی از مرتع را داشت، 
کدخدای ایل به او اجازه نداده بود و گفته بود که ناموست را به فروش بگذارید )شاوال ژنت 

ات است. با توجه به اهمیتی که زنان در جامعه  یبفروشین( ارجع بر فروش ملک و زمین پدر
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تعصبی نسبت به زنان باالتر  ایلی به عنوان ناموس داشتند، کدخدای طایفه فروش زمین را از بی
 دانسته است.

جانبه برای ایل هد، ایجاد امنیت همه در هر حال آنچه اهمیت این نهاد سیاسی را نشان می
ارع به عنوان وسایل تولید از اهداف عمده این نهاد است. تحت این هدف حفظ مراتع و مز

ای،  طایفه گی، هم تیره شود که تحت ابزارهای مختلفی از جمله خویشاوندگرایی، هم محسوب می
کند. از سوی دیگر، با  ساختار اجتماعی نیز هستند، زندگی ایلی را هموار می الزمهتباری که  هم

ن، در برابر جدا شدن نیروها و وسایل تولید از ایل اینکه ساختار ایلی تحت نهادهای گوناگو
گیرد و تمام تالش خود را صرف  کند و سازوکارهایی را برای حفاظت به کار می مقاومت می

کند، اما این به این معنا نیست که حق ریشه را از  عدم مطالبه حق ارث از سوی دختران می
ن را مجاب به ثبت رسمی حق ارث برای دختران ایل منقطع کند. برادرانی را که خواهرانشا

کند. گویا ارث آبا و اجدادی، وسیله پیوند  دین خطاب می کنند، نکوهش کرده و بی برادران می
ای است و به هر نحوی چه از طرف دختران مطالبه شده باشد و  خانوادگی، خویشاوندی و طایفه

شود و از  و ارتباط خانوادگی می چه از طرف برادران ثبت رسمی شود، باعث از بین رفتن پیوند
برد. پس باید همچنان به طور طبیعی، نسل اندر نسل از طرف  همه مهمتر امید دختر را از بین می

پدر به پسرها منتقل شود و خواهران نیز حق چشم داشته باشند. از بین بردن حق چشم، چه از 
 سوی برادر و چه از سوی خواهر قابل قبول نیست.

 گفت:  میسِیَل  سفید طایفه ای ریشیکی از مرده
، همواره 1داشتو( شایسته نیست برادران، خواهران را از ارث محروم کنند، دختر باید )چمان»

امید و توقع از خانه پدری داشته باشند. معلوم نیست که آینده چه شود. هر زمانی که فردی بر 
االرثشان را  خواهرانم خواستم که سهمکننده بکشد، یعنی از  این رابطه و پیوند، خطی مخدوش

برای من امضا کنند، به این معنا است که رابطه خواهر و برادری ما پایان گرفت و دختر بدون 
 .«مناسب نیستسِیَل  ماند. در هر صورت اشاعه این رسم برای طایفه حامی می

ارد. با اینکه زنان از در بین برخی از اقوام در آفریقا نیز باوری شبیه به آنچه ذکر شد وجود د
ماند و زنان حق ندارند  ارث برخوردار هستند، اما زمین برای آنها باقی می  طرف پدری از حق

های پدری مجزا کنند. حتی پس از مرگ  زمین را به زمین شوهر اضافه کنند یا اینکه از زمین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 chaman dashto 
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به عنوان پیوند و رابطه  توانند زمین مادرشان را مجزا کنند. در واقع آن زمین زنان فرزندان نمی
 (.135-138: 2004همچنان باید باقی باشد )اولوز، 

عدم انتقال زمین و ملک از خانواده و طایفه به خارج آن با عنوان ارث یا فروش یا هر عنوان 
کننده وضعیت ثروت و انتقال و نگهبانی از آن در ایران باستان است. طبق رسوم  دیگری تداعی

شد: اَپَرماندِ پیتران،  تمام ثروتی که در دست خانواده بود به دو گروه تقسیم میدر ایران باستان، 
اندوخته خویش است. هَندُوخت، دارایی  میراثی است که از نیاکان رسیده و هَندُوخت خَوِیش، 

است که رئیس خانواده یا اعضای آن به صورت پاداش دریافت کرده یا کسی این دارایی را به 
رفت.  دارایی هندوخت به شمار می  ده است. همچنین اگر دستمزد کارشان بود،آنها پیشکش کر

توانست آن را به دلخواه خود به دیگری  این دارایی جزء دارایی شخصی بود و مالک آن می
 واگذار کند و در معرض فروش قرار دهد.

 های مطالبه و پرداخت ارث زنان شیوه
ای  طایفه ای و برون طایفه متناسب با ازدواج درونسِیَل  پرداخت ارث به زنان و دختران طایفه

اش را مطالبه و در ازای  فقط یک زن در زمان حیات، ارث مادریسِیَل  متفاوت است. در طایفه
  آن مقداری پول دریافت کرده است. در این طایفه همچنین فقط به اوالد یک دختر به عنوان حق

هایش ارث  خود در قید حیات نبوده و نوه ارث زمین پرداخت شده است و آن دختر
 اند. مادربزرگشان را مطالبه کرده

اند، بدین صورت است:  ایلی ازدواج کرده که برونسِیَل  مطالبه ارث دختران در بین عشایر
فرزندان آن دخترها بعد از دو یا سه نسل از مرگ مادرانشان، پس از انقطاع روابط و ایجاد فاصله 

کنند که موضوع  کنند. آنها از بزرگان ایل خود درخواست می مادری، ارث مطالبه میعاطفی با فامیل 
سفید طایفه نیز موضوع را به خانواده دختر  را به بزرگان طایفه مادری انتقال دهند و کدخدا یا ریش

 دهند. های دختر هستند، اطالع می های دختر متوفی یا فرزندان برادرزاده که برادرزاده
های دختر برای پرداخت ارث به اوالد دختر وجود دارد. در  وانینی در بین نوادهقواعد و ق

واقع متناسب با تعداد خواهرها و برادرها، از قبل مشخص شده است که کدام برادر چشم امید 
های دختر را  های آن برادر باید به هر نحوی نواده کدام خواهر باشد و در آینده دور نیز نواده

هایی که به  شان را بپردازند. برای پرداخت ارث مادری، میزان زمین ارث مادری راضی کنند یا
شده،  شوند و از ارزش تعیین گذاری می شوند، ارزش عنوان ارث خواهر خانواده محسوب می
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سفید  . در گذشته کدخدا یا ریش1گردد شود و به اوالد دختر پرداخت می ای کسر می بخش عمده
ه ارث و تعیین میزان و نحوه پرداخت را بر عهده داشت. هر چند امروزه طایفه کل فرایند مطالب

شده، مورد توجه اوالد  قواعد پرداخت ارث خواهران توسط برادران خاص و از قبل مشخص
رسد این  گیرد. به نظر می های برادری صورت می دختری نیست و در صورت مطالبه، از کل نواده

شده  تر از قواعد تعیین ها و محل زندگی آنها سخت سیار نوادهشیوه مطالبه با توجه به تعداد ب
 گذشته است.

به طایفه سِیَل  با این حال، تا امروز به جای حق ارث هیچ دختری، زمین و ملک از طایفه
دیگری منتقل نشده است. هر چند یک مورد انتقال زمین به عنوان حق ارث ثبت شده، اما از یک 

به هوز سِیَل  شده است. با این حال، همین انتقال از یک هوز طایفههوز به هوز دیگری منتقل 
. در ادامه تصویر این 2واری را در پی داشته است های زنجیره دیگری از طایفه سیل، تاکنون نزاع

 قباله آمده است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15های دختر، بابت هر هکتار  میلیون تومان باشد و بخواهند ارث بپردازند، به نواده 20اگر هر هکتار زمین  1
 پردازند. میلیون تومان می

بوده است و به دلیل نداشتن برادر، از ارث فراوانی در روستای سِیَل  از طایفه (Gol khanem)مادرِ گل خانم  2
 او با فردی از طایفه ایتیوند ازدواج کرده بود.چشمه کالن برخوردار شده است. 
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 (: قباله اولین و آخرین انتقال زمین به عنوان حق ارث در بین طایفه سیل1تصویر )

اند، متفاوت است. اگر  حق ارث دخترانی که درون طایفه ازدواج کرده وضعیت پرداخت
وضعیت اقتصادی خانواده همسر دختر بهتر از خانواده برادر باشد، به ندرت اوالد خواهر ارث 

کنند.  پوشی می بینند و از آن چشم کنند، زیرا مطالبه ارث مادری را دون شأن خود می مطالبه می
دارند،  تکریمی را که خانواده برادران به منظور عدم مطالبه ارث اظهار میدر واقع آنها تعظیم و 

 پسندند. بیشتر از دریافت ارث مادی می
اما اگر وضعیت اقتصادی اوالد خواهر مناسب نباشد، برادر و فرزندانش از روی لطف و  

نند. البته گاه ک مرحمت، برخی از اراضی یا مراتع نامرغوب را برای استفاده به آنها واگذار می
کنند و اراضی یا بخش دیگری از مراتع را واگذار  اند عوض می اراضی را که واگذار کرده

دهد که خانواده خواهر احساس  کنند. خانواده برادر این تغییرات را به این دلیل انجام  می می
حق مالکیت بر زمین مشخص نداشته باشد و این فرایند را نوعی لطف و بخشش برادر، نه 

 مادری خود بداند.
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های حق ارث در زمان حیات خواهر و برادر صورت  با این حال، هیچ کدام از مطالبه
گیرد، مگر در صورت نزاع بین خانواده خواهر و خانواده برادر. همان طور که قبالً بیان شد،  نمی

مطالبه ارث را طالق  د ارث مطالبه کرده است. ایشان علتصرفاً یک خواهر در زمان حیات خو
اش بود، مطرح کرد. البته موارد دیگری را نیز مشاهده کردم که به دلیل  اش که برادرزاده عروس

هایی از مطالبه ارث را داشتند،  عدم موافقت برادرشان با ازدواج دخترش با پسر خواهر زمزمه
رند، فقط در خفا و با ولی هیچ کدام از آنها هنوز جسارت مطرح کردن و مطالبه ارثشان را ندا

کردند و در بین اعضای طایفه خود به صورت علنی حرفی از  این موضوع را مطرح می  بیگانگان
 آورند. مطالبه ارث نبود. در واقع آنها فعل مطالبه ارث را نوعی تهدید و انتقام به حساب می
جود دارد که یک مورد دیگر از پرداخت حق ارث در بین دیگر اقوام و طوایف در ایران و

خرید جهیزیه برای دختر در ازای حق ارث خانوادگی است. این در حالی است که این شیوه 
اند،  مرسوم نبوده و آنها رسم تهیه جهیزیه برای دختر را نداشتهسِیَل  پرداخت ارث در بین طایفه

سایل اندکی ها و ای برخی از خانواده طایفه های برون های اخیر به سبب ازدواج هر چند در سال
کنند. ناگفته نماند پدرهای طایفه هنوز تمایلی به  برای دخترانشان به عنوان جهیزیه خریداری می

کنند با پول حاصل از فروش کشک و  خرید جهیزیه برای دخترانشان ندارند و مادرها سعی می
رج از روغن، جهیزیه مختصری به منظور حفظ آبرو به ویژه برای دخترهایی تهیه کنند که خا

 کنند. طایفه ازدواج می

 نگاه به حق ارث زنان

گیرد،  تحت نظام ایلی منسجم و همگن که اجتماعی شدن اولیه و ثانویه از یک بستر شکل می
ها و انتظارات متفاوتی را از زنان در حوزه ارث داشته باشیم که باعث  توانیم توقع نگاه نمی

اما با گذر زمان و شکاف برداشتن ساختار ایلی شود.  انتقال و کاهش ثروت خانواده و ایل می
شده یا خودجوش برخی از اعضای طایفه، و ورود فناوری به جامعه  به سبب اسکان هدایت

ها به حق ارث  رود نگاه ایلی از ثبات و استواری ساختار ایلی کاسته شده است و انتظار می
 زنان تغییر کرده باشد.

دانند و معتقد هستند اگر زنی  البه ارث زنان را حرام میهای مسن مردان طایفه سیل، مط نسل
کند و حتی ممکن است نحوست آن باعث ایجاد  ارث مطالبه کند، از آن منفعتی دریافت نمی

ای به گفتگو درباره  مسائل و مشکالتی در زندگی و خانواده او شود. زنان نسل مسن اصالً عالقه
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دانند. آنها هر چند بیان  اره مطالبه آن را مناسب نمیارث زنان ندارند و حتی گفتگوی زنان درب
های برادرانشان ندارند، اما همچنان حق ارث را آخرین امید  کردند که مراوده چندانی با خانواده

شان را مطالبه کنند، بلکه فقط احساس دلگرمی از این  دانستند. نه اینکه ارث شان می و پناه زندگی
رسد حق ارث را  سبب حق ارث، پذیرای آنها هستند. به نظر میجهت که کسانی هستند که به 

دانند. هر چند در طایفه سیل، زنان پس از مرگ  ازکارافتادگی می حقوقبه عنوان یک 
شوند که  همسرانشان، به جز زمین و ملک به اندازه یک فرزند پسر از ارث شوهر برخوردار می

یازی به مطالبه ارث حتی از سر اضطرار نداشته شود که آنان در هر صورت ن این قواعد باعث می
شان به عنوان افتخار  شوند، از حق ریشه باشند، ولی هر زمان که با فرزندانشان دچار تعارض می

 کنند. استفاده می
متفاوت است. هر چند هنوز مردان سِیَل  این نگاه به حق ارث در بین نسل میانسال طایفه

ارث زنان شایسته نیست و با تمسخر از حق ارث زنان و به  این نسل معتقد هستند که مطالبه
دانند. اما زنان  کنند و چنین کاری را غیرممکن می ویژه دریافت زمین به عنوان حق ارث یاد می

دانند. برخی از آنها برای اینکه  این نسل بر عکس زنان نسل گذشته، ارث را حق خدایی خود می
هند و برخی نیز به خاطر اینکه پذیرش طایفه را از دست حمایت خانواده پدری را از دست ند

 ندهند و مورد نکوهش و سرزنش بقیه قرار نگیرند، قصد مطالبه ارث ندارند.
های  کنند که به خاطر مراودات و ازدواج ای زندگی می زنان نسل سوم در جامعه

وایف نورعلی و ها از ط ای شاهد دریافت حق ارث زنان طوایف دیگر هستند. آن طایفه برون
اوالدقباد که زنان از حق دریافت زمین و ملک به عنوان ارث برخوردار هستند، با تعجب و 

دانند و به سبب  ها حتی کمتر از زنان نسل دوم ارث را حق خود می کنند. آن شگفتی یاد می
اطفی ارتباطات عاطفی زیادی که با خانواده پدری خود دارند و ترس از گسستن این پیوندهای ع

دانند، اما اعتقادی به مطالبه آن  و از دست دادن محبت خانواده، هر چند ارث را حق خود می
کرد  کردند، لحن و تن صدای آنها به یکباره تغییر می ها وقتی در مورد ارث صحبت می ندارند. آن

زنان کردند. آنها در بخشی از گفتگو که درباره حق ارث  تر صحبت می و از شرم یا ترس آهسته
کردند، اما در بخش دیگر بحث که در مورد نگاه و  بود، با تن صدای بسیار پایینی صحبت می

کردند. تن صدای این زنان بازگوکننده  برخورد دیگران به ارث بود، با تن صدای بلند صحبت می
یا صدا هستند. گو کننده حق ارث با بقیه هم این واقعیت بود که آنها در نکوهش کردن زن مطالبه
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خواهند  ترسند که با صدای رسا بیان کنند ارث حق آنها است و نمی آنها حتی از این هم می
مطالبه کنند. با این حال، از نگاه و برخورد آنها روشن است که در بین زنان نسل سوم نیز هیچ 

 زنی ارث مطالبه نخواهد کرد.
عث شد که همه در واقع، باور به ناصواب بودن حق ارث زنان در طایفه سیل، با

کنندگان در این پژوهش، داستان تنها زن طایفه را که در زمان حیات خود، حق ارث  مشارکت
ها حتی آن زن را با جمالت نامناسبی مورد خطاب  مطالبه کرده است، به عنوان مثال ذکر کنند. آن

فروخت  گفتند با حق ارث خود ملکی در شهر خریداری کرد، سپس ملک را دادند و می قرار می
ها معتقد  و با آن یک ماشین خریداری کرد و ماشین نیز تصادف کرد و غیرقابل استفاده شد. آن

 آمد. بودند اگر ارث زنان حق بود، این اتفاقات برای آن ثروت بادآورده پیش نمی
کنند که تغییر واقعی در نوع معیشت  با این همه، زنان این طایفه زمانی حق ارث طلب می

های زیادی، در توجیه عدم مطالبه ارث در بین  بخش ز هویت زنان رخ داده باشد، زیرا طایفه و نی
 زنان و طایفه وجود دارد که همچنان قدرتمند هستند.

 گیری بحث و نتیجه
زمین در طایفه محور اقتدار و عامل تداوم امنیت اقتصادی طایفه و خانواده است، بنابراین نباید 

ای زمین از طایفه جدا و همراه دختر به طایفه شوهر داده  دختران، قطعهاز طریق دادن ارث به 
به طور غیرمستقیم با تبدیل آن با مستقیم،  همه قوانین سنتی ایالت،  شود. برای این امر به طور

شود و جزء  عرف و باورهای قابل احترام و خط قرمز طایفه از نسلی به نسل بعد منتقل می
است. البته ضمانت اجرای آن هم ترس زنان از فشارهای طایفه است. باورهای خود زنان شده 

کند که با وجود تضییع آشکار حقوق زنان، خود زنان  این ترس تاریخی آنقدر قوی عمل می
 اولین و آخرین پشتیبان آن هستند.

داد زندگی در ساختار ایلی است. در شیوه معاش عشایری، تحت استفاده از  این فرایند برون
های ساختار اجتماعی و  ها و وسایل تولید، رده ترین زیرساخت تع به عنوان یکی از عمدهمرا

سیاسی با سازوکارهای مختص خود، در راستای حفظ عوامل تولید شکل گرفته است. ساختار 
سیاسی با توجه به شرایط زندگی عشایر که با نزاع و پیکار عجین است و ناشایست بودن 

ها، از پدرساالری با حفظ ثروت خانواده و ایل در دست اعضای ذکور  عحضور زنان در این نزا
کند و متناسب با وظایفی که در مورد نگهبانی وسایل تولید  طایفه به صورت موروثی حمایت می
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تابند و بر  در ایل دارند، تفکیک، فروش و کسر شدن بخشی از مراتع و مزارع طایفه را برنمی
اشتن انتقال زمین چه به صورت حق ارث و چه به هر صورت های مذموم پند کننده توجیه

ای سعی  دیگری تأکید دارند و ساختار اجتماعی نیز تحت الگوهای خویشاوندی و تعلق طایفه
ای و خویشاوندی از انتقال وسایل و عوامل تولید  طایفه های درون کرده است با تشویق ازدواج

ند. از سوی دیگر با اشاعه دریغ کردن حمایت )مرتع و دختران( به خارج از ایل ممانعت ک
اجتماعی ایل و خویشاوندان از افراد و اعضایی که مسبب خارج شدن بخشی از ثروت خانواده 

شوند. در واقع، نظام  و طایفه به خارج از آن شده است، باعث عدم مطالبه زنان از حق ارث می
دهد و  خود به طایفه همسرانشان را نمی سیاسی ایل به دختران حق انتقال زمین و ملک از طایفه

کند که در  ترین تنبیه روبرو می گر را با سخت نظام اجتماعی ایل، از یک سو دختران مطالبه
اصطالح محلی کندن چشم یا سلب حمایت اجتماعی خانواده و ایل است و از سوی دیگر به 

دهد و این  رث پدری را نمیافراد ذکور طایفه اجازه رسمی کردن عدم برخورداری دختران از ا
بخشی و  پندارد. در واقع ساختار اجتماعی ایلی از یک سو مشروعیت عمل را مذموم می

شماری را برای عدم برخورداری دختران از زمین و ملک به عنوان حق ارث  های بی کننده توجیه
تماعی و مطرح کرده است و از سوی دیگر از حق امید دختران در جامعه به صورت حمایت اج

کند. در واقع، حقوق زنان در خاک  خانوادگی به شرط عدم مطالبه ارث خانوادگی حمایت می
 شود. اجدادی به رسمیت شناخته می

گیری یک نوع خاص از مناسبات  اند که برای شکل شناسان اقتصادی بیان کرده مردم
جام شود )دوپویی، اجتماعی، الزم است که گسیختگی در گردش نیروی تولیدی و بازتولیدی ان

اند و برخی  یکجانشین شدهسِیَل  (، در حالی که امروزه برخی از اعضای طایفه232: 1385
های  گر هستند و شیوه معیشت، کامالً دامداری نیست و ساختار ایلی از جنبه گردان و کوچ رمه

واجه شده هایی م کننده اولیه و ثانویه، با شکاف مختلفی مانند عدم همسانی عوامل اجتماعی
از ترس مطرود شدن توسط ساختار ایلی از ارث محروم سِیَل  است، اما همچنان دختران طایفه

 هستند و جسارت مطالبه ارث ندارند.
عامل اقتصادی شکل گرفته  پیراموندر مجموع باید گفت ساختار و هنجارهای اجتماعی 

پوشی  اقتصادی ارث چشم های های اجتماعی از مزیت است. از یک سو زنان به سبب مشروعیت
اند که  کنند و از سوی دیگر، این هنجارها، امروزه از چنان استواری و استقامتی برخوردار شده می
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های اقتصادی تحت تغییر سبک زندگی و معیشت  با وجود از اولویت خارج شدن برخی از مؤلفه
ه سبب از دست رفتن مردم، آن هنجارها همچنان به قوت خود باقی و مانع دریافت حق ارث، ب

 ای شده است. تعلق طایفه

 پیشنهادات
تر زنان در مقایسه با مردان در جامعه، عدم برخورداری از  یکی از مهمترین دالیل منزلت پایین

حق ارث به عنوان یکی از مسیرهای دسترسی به ثروت است. اگر زنان به اندازه مردها از 
های  اثر کردن نابرابری ل مالی و در ادامه کمرنگ و بیمالکیت زمین برخوردار باشند، زمینه استقال

رسد با تداوم این وضعیت در بین زنان  جنسیتی در جامعه را به دست خواهند آورد. به نظر می
جانبه  قدرتی زنان مستدام خواهد بود. زنان در گذشته تحت حمایت همه عشایر، همچنان بی

زنان  وروز حکم حامی واقعی را برای زنان ندارند. اند. اما طایفه و پسران آن، ام طایفه بوده
 همچنان از حق ارث برخوردار نیستند. 

و مُحق خواهد کرد، در گام   را برای مطالبه حق خود قویسِیَل  آنچه زنان به ویژه زنان عشایر
های رسمی و غیررسمی، است که ضمن اجتماعی  اول عوامل بیرون از نظام ایلی، تحت آموزش

کنند. در  شدن اولیه فراهم می های اولیه و اجتماعی اثر کردن آموزش ویه، زمینه را برای بیکردن ثان
آموزند  شده در نظام ایلی می واقع، در این مرحله از اجتماعی شدن، دختران تربیت

کردند، امروزه  هایی که زمانی امکان انتقال حق ارث به مردان ایل را فراهم می بخش مشروعیت
پذیرند که واگذاری حق ارث به مردان،   اند. بدین صورت آنها می ود را از دست دادهکارکردهای خ

شده در نظام خویشاوندی امروز، ارزش محسوب  های متزلزل با توجه به وظایف و حمایت
شده را به  های آموخته های بعدی نیز ضمن اجتماعی کردن اولیه، آگاهی شود. در گام دوم، نسل نمی

 گردد. هموار میمسیر برای مطالبه حق ارث زنان  کنند، در نهایت تقل میفرزندان خود من

 منابع 
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