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ه در جامعة سنّتي كُرد سه عامل محيط دهد كآمده نشان ميعملهاي بهبررسي
هاي اجتماعي اي بر نحوة حضور زنان كُرد در عرصهزندگي، نحوة معيشت و آداب قبيله

اثرگذار بود. همچنين بر اساس شواهد تاريخي و از نگاه سياحان اروپايي زنان كُرد در 
  اند.خوردار بودهمقايسه با بسياري از ديگر مناطق پيرامون از جايگاه اجتماعي بهتري بر

  ها.زنان كُرد، حيات اجتماعي، كُردستان، كُردها. سفرنامه واژگان كليدي:

  مقدمه .1
مناسبات اجتماعي موجود در هر جامعه بايد به بررسي وضعيت زنان آن بهتر براي شناخت 

 هاي گوناگون حيات جمعي پرداخت. در گذشته، درجامعه و ميزان حضور آنان در عرصه
 را زنان و اروپائيان هاروس هنديان، ،پشتوزبانان پارسيان، اعراب، از مع اعمجوا اكثر

 محروم جامعه در مردان با برابر حقوقي داشتن از و آورده بشمار سرزنش قابل موجوداتي
اند چندان از گفتمان توانستهبخشي از مردم آسياي ميانه، نمي عنوانبهقوم كُرد هم،  .بودند

به ثبت و ضبط وقايع سياسي  معموالًحاكم بر دنياي پيرامون خود مبرا باشند. مورخان سنتي 
اند بيشتر مردانگي تاريخ را اند. در مواردي هم كه به تاريخ اجتماعي توجه كردهپرداخته

اند و نكردهبخش بزرگي از جامعه، چندان توجه  عنوانبه، نوشته و به جايگاه و پايگاه زنان
اند. لذا بررسي جايگاه اجتماعي اين قشر عظيم در طول تاريخ جوامع بودهتوجه يا اساساً بي

ويژه اين ناپيمودگي در مورد قوم كُرد است. به ماندهباقيهاي ناپيموده مختلف يكي از حيطه
خورد؛ زيرا اين قوم تا پيش از دورة صفويه به چشم مي بيشتر از ديگر اقوام آسياي ميانه

هايي موفق به ثبت منظم تاريخ خود نشده است. از اين دوره به بعد است كه تالش گاههيچ
 واحوالاوضاعپراكنده از سوي مورخان ايران و عثماني و نيز مورخان محلي براي نگارش 

ها هم، متأثر از همان سبك شگيرد. اما اين تالسياسي مناطق كُردنشين صورت مي
نگاري سنتي يعني سياسي نويسي و ثبت حوادث در مدار قدرت، از دنبال كردن منظم تاريخ

 هاآناز اطالعات پراكندة موجود در  هرحالبهاند. اما احوال اجتماعي قوم كُرد عاجز مانده
  توان به برخي از زواياي حيات اجتماعي مردم كُرد پي برد. مي



 221    .... جايگاه اجتماعي زنان كرد

  
شود تا به بررسي جايگاه اجتماعي زنان كُرد و نحوة وهش حاضر تالش ميدر پژ

ه ست كانگرش به زنان در ميان مردم كُرد پرداخته شود. مسئلة اساسي اين پژوهش آن 
وع تنه كاين و  ؟وضعيت زنان در ميان كُردها در مقايسه با مناطق پيرامون چگونه بود

  .؟مسئله داشت محيطي مناطق كُردنشين چه اثراتي بر اين

  پيشينة تحقيق2,1
ست. ته اتاكنون برخي تحقيقات در مورد جايگاه اجتماعي زنان در طول تاريخ صورت گرف

 ختاري در زن اجتماعي و فرهنگي حيات گذري بر«) در كتاب 1387محمد حسن رجبي (
 عنوانبهتواند ه ميبه حيات زنان در تاريخ ايران پرداخته است، ك» تجدد دورة از قبل تا ايران

اي با عنوان ) در مقاله2001سن (قرار گيرد. برويين مورداستفادهالگويي براي مطالعة حاضر 
رداخته پبيستم  ر سدةبه بررسي زنان قدرتمند و سياستمدار كُرد د» ناااز عادله خانم تا ليال ز«

 و سياسي جايگاه بررسي«اي با عنوان ) در مقاله1390ي مهرورز (است. عباس زارع
لت كُردستان به بررسي حيات زنان ايا» ق.ه14 سدة آغاز در كُردستان ايالت زنان اجتماعي

شناسي مردم« اي با عنوان ) در مقاله1395نژادان (در سدة بيستم پرداخته است. ديانا رستمي
در مورد نمادهاي  ايمالحظهقابل بررسي» در كُردستانشناسي نمادهاي نوسنگي و باستان

ت ن مقاالكه از عناوي طورهماندوران نوسنگي و جايگاه زن در اين نمادها انجام داده است. 
د مشخصي در مور در اين زمينه پيداست، تاكنون تحقيق جامع و شدهانجامهاي و پژوهش

بوط ها يا مررت نگرفته است و پژوهشتجدد صواجتماعي زنان كُرد در دوران پيشاجايگاه 
ضور حگي و مربوط به دوران نوسن يابه سدة بيستم است، يا مربوط به زنان سياستمدار و 

رو انجام تحقيقي جامع در اين زمينه كه تمامي اينزنان در نمادهاي اين دوران است. از
يادي ز، از ضرورت شودا شامل زنان كُرد در جامعة سنّتي كُرد ر هاي حيات اجتماعيجنبه

ند روب واما در اين پژوهش بر روي سه مؤلفه تمركز خواهد شد: پوشاك  برخوردار است.
  نخواهي و حضور اجتماعي زنان. هاي بارزنان، آيين
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  شناختينگاهي نشانه .2
هاي چندي تمركز توان بر روي مؤلفهبراي تبيين جايگاه اجتماعي زنان در ميان قوم كُرد مي

تواند حضور زنان در برخي مراسم خاص مي طورهميننحوة لباس پوشيدن و  كرد.
را منتقل كند. مسائلي از قبيل نحوة پوشش، چگونگي  ايمالحظهقابلمفاهيم  خودخوديبه

هاي گروهي هركدام عروسي و عزا، و ديگر آئين قبيل ازحضور زنان در مراسم خاصي 
گاه اجتماعي زنان كمك كند. توضيح تمامي اين تواند به بازكاوي جايخود مي نوبةبه

شود. مي مسئله تاريخيها در اينجا موجب به درازا كشيدن بحث و دور شدن از جنبة عرصه
نظر شده و تنها بر روي دو ، در اينجا از توضيح تمامي اين موضوعات صرفناچاربهلذا، 

  موضوع تمركز خواهد شد:

  پوشاك و روبند1,2
هاي اجتماعي، فرهنگي و جغرافيايي خود از پوششي خاص به ويژگي توجه باهر قومي 

هاي اجتماعي و محيطي برخوردار است. بالطبع، لباس زنان و مردان هم تابعي از تفاوت
است و نگرش كلي حاكم بر جامعه در تعيين نحوة لباس پوشيدن زنان و چگونگي پوشش 

 و گوناگون هايرنگ به كُرد زنان لباس است. تأثيرگذارهاي بيرون از منزل آنان در عرصه
 كردستان از سيزدهم هجري قمري/نوزدهم ميالدي سدة در كـه احانيسي. بود تيره عموماً
 مردان، مانند زنان .دانستند ايران ديگر نقاط از متفاوت را آنان لباس عموماً كردند، بازديد
 بر روسري و برهنه بود زانو تا هايشانساق و پاها غالباً. پوشيدندمي آبي كرباس از پيراهني

 Henry( ربايند هانريد. كردننمي پنهان را اما صورتشان) 137: 1357داشتند (جكسون  سر

Binder( ترراحترا  هاآن لباس ديدن كرد، كردستان از ميالدي نوزدهم سدة اواخر در كه 
 بسيار كه پوشندمي لباسي« كـرد زنان او، روايت به. دانست مسيحي زنان لباس از

 ني جنس از چيزهايي است كه هاييشليطه داراي هاآن از بعضي لباس .است وغريبعجيب
 با لباس، اين از هنوز كُرد ). زنان403: 1370 بايندر(» تنهنيم يا و رنگسرخ دامني با دارند،
 شرايط و كهن فرهنگ از لباس برگرفته ايـن كه گفت بايد البته. كنندمي استفاده تفاوت كمي

 «نويسد: ). دالواله مي69: 1390 رزبود (زارعي مهرو كردستان كوهستانيِ محيط در زندگي
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 (دالواله» است خشن آن و جنس هاترك و هاايراني لباس بين است چيزي كُردها لباس
 فقط است خشن خيلي هاآن لباس«شرلي آمده است كه:  برادران سفرنامة در ). يا7: 1370
» پيچندمي دستمالي خود سر به و نمد از لباس خشني آن روي بر و پوشندمي هنپيرا يك

  ).65: 1362 سفرنامة برادران شرلي(
 كه گرديده طرحسياحان م آثار در روازآن كُرد، زنان پوشاك با ارتباط در روبند موضوع

ه كار ب كُرد زنان ميان در بوده اما رايج بسيار قاجار، دورة در ويژهبه ايران، در آن از استفاده
ين انويسان بيشتر به بردن آن مرسوم نبوده است. همين عامل سبب گرديده كه سفرنامه

ر اساس اره كنند. بموضوعي نو در خالل پوشاك زنان به آن اش عنوانبهمسئله توجه كنند و 
نان زرخالف ب ها آمده، استفاده از روبند در ميان زنان كُرد معمول نبوده وآنچه در سفرنامه

تفاده از عدم اس البته ).110: 1362اوبن پوشاندند (ورت خود را نميصايراني، زنان كُرد 
زاد رتشان آد صوروبنده، تنها به ادوار متأخر منحصر نبوده بلكه در دورة صفوي هم زنان كُر

كنند و با ت ميباز حرك سروصورتزنان آنان با «است  كردهاشارهبوده و چنانكه دالواله 
، عادت درواقع). 7: 1370 (دالواله» پردازندگو ميطور آزاد به گفتمردهاي خودي و بيگانه به

 اردويشچهرة خود را نپوشانند ( هاآنب شده كه نشيني و زندگي در كوهستان موجكوه
 بربيشتر و نوع معيشت كه  ، طبيعت كوهستانيديگرعبارتبه). 52: 1370 ؛ شميم74: 1363
كه در  طورمانهت. دامداري بود، در عدم كاربرد روبنده در ميان زنان كُرد مؤثر بوده اس پاية

كُرد  شهورمتحفة ناصري آمده است استفاده از روبنده در ميان زنان طبقات پائين و غير 
ور زندگي و به دليل پرداختن به ام هاآن)؛ زيرا 18: 1366 سنندجيمرسوم نبوده است (

متاز پوشي برايشان وجود نداشت. اما زنان طبقات مرفه و ميشت روزانه، امكان پردهمع
  ).205 /6: ج1371 راونديهمواره از پوشش الزم برخوردار بودند (

  خواهي باران هايآئين 2,2
 ريشه كه هستند كهني هايآئين كُردستان در كشاورزي و خواهي باران به مربوط هايآئين

 نمادهاي مجموعه كه است بازمانده هايآئين معدود از يكي و دارند كشاورزي در اهميت
 تقدس و نيايش از ايشيوه آئين است. اين آمده جمع آن در مار و كشاورزي مهم ايزدبانو،
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 منطقه در روستاهاي حاضر حال كه در است كشاورزي هايزمين باروري براي مادر الهة
 ام.بنده (نويسندة مقاله) خود از نزديك بارها شاهد برگزاري اين مراسم بوده .شودمي برگزار
 هاچشمه به ) Booke Baraneh: بارانه بووكه(عروسك  با همراه را دختران از ايعده مردم
 گورستان به نخست شوند. دخترانمي هاچشمه آب ازدياد و باران نزول منتظر و فرستندمي
 روانة روند. سپسمي) بزرگ عارفان و خدا ءاوليا: Šãhakhs(خص شه آرامگاه كنار و

 و خواندن اشعار با و اندازندمي هاچشمه در را نمادين عروسك و شوندمي هاچشمه
 با انجام كه داشتند اعتقاد كُردها كنند.مي باران طلب كشاورزي هايزمين براي هايينيايش
 شروع به باران اند،پوشيده مخصوصي هايلباس كه دختران، بازگشت از پيش مراسم، اين

 در گذشته كه است) آناهيتا( ايشتار الهة به مربوط هايآئين بازماندة آئين اين. كندمي باريدن
  1).78: 1389 پور عظيم( شدمي انجام

 و بود آنان معابد و هاتمثال روي آب ريختن) آناهيتا( ايشتار الهة هايآئين از بخشي
 هاآئين اين پيوند .شدمي ساخته هاچشمه كنار در كنگاور در آناهيتا معبد ازجمله هاآنمعابد 

 زمان در كُردستان از هاييبخش در زنان. كندمي كامل را آن معنايي ساخت عنصر زنانه، با
 رفتندمي جويبارها و هاچشمه كنار) بركت( باران طلب نيايش و باران خواهي، ساليخشك

 زنان كه بود آن ديگر رسم .)Bois. 1966: 104انداختند (مي چشمه داخل آب را خود و
 در درخت ترينمقدس كنار به و پوشيدندمي را خود هايلباس مواقع بهترين اين در روستا
 به را مدتي درخت اطراف در غذا، پختن از بعد آنجا در. رفتندآبادي مي يا روستا اطراف
 باريدن به شروع باران تا پرداختندرقص آئيني مي يا همان )Halparke( ركيلپههه انجام
 انجام چشمه اطراف در بايد و زنان دختران آئيني رقص كهن، ايافسانه در). همان( كند
 براي هاباران بخشندة عنوانبه مادر الهة نقش آئين اين در. شود پرآب جويبارها تا شود
 با پيوسته زن نيز هاي مردمالمثلضرب در. گيردمي قرار رأس در وزرعكشت و مزارع

 روغن (يعني 2»ژن له نمگه و بسينه پياوله رون« است: مرتبط پروريدام با مرد و كشاورزي
 ). رنگ82: 1385 رريسيموده( گرفت) بايد زن از خالص را گندم و بخر مرد از را اصل
 ساختن براي كه هاييپارچه كه بود رسم. است منسوب هاو الهه زنانگي به اينجا در سرخ
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 رنگي كه باشد سرخ رنگ به ،شدمي استفاده كردن دختران ملبس يا نمادين عروسك
 در ،)قرمز سرخ، رنگ(سوور كُردها فرهنگ در ).Cooper. 1996: 3(بود  ميترا به مختص
 اين به عروس لباس كهن هايسنت بر اساس و بود زندگي و باروري آتش، رنگ اصل
  ).105و  104: 1395 نژادان(رستميبود  رنگ

  حضور اجتماعي زنان كُرد3,2
برخي از نويسندگان كُرد حضور برخي از زنان در رأس امور قبايل (ازجمله عادله خانم) را 
دليلي بر وجود موقعيت بهتر زنان در ميان كُردها، حداقل در مقايسه با ديگر زنان آسياي 

، در كتاب ميالدي بايزيدي، نويسندة كُرد سدة نوزدهم كنند. محمود افنديميانه، قلمداد مي
زنان «كند كه به تمجيد از زنان كُرد پرداخته و اظهار مي» اكراد ورسومآداب«خود با عنوان 

). البته در پژوهش 131 :1368(بايزيدي  »ترندو كياست باعقلكُرد خيلي از مردانشان 
 مردساالرانةعة مردساالر كُرد و در گفتمان حاضر، هدف اثبات برتري زنان بر مردان در جام

حاكم بر تاريخ منطقه نيست و چنين تالشي بيهوده خواهد بود. بلكه هدف نماياندن جايگاه 
هاي كُرد معتقدند كه است. شماري از ناسيوناليست مردساالراجتماعي زنان در اين جامعة 

يت بهتري برخوردار بودند و اين در جامعة قبايلي كُردستان زنان به لحاظ اجتماعي از موقع
هاي قدرتمند ايران و عثماني از موقعيت ممتاز را تنها پس از استيالي اسالم و يا امپراتوري

، از پيشگامان ناسيوناليسم تركي كه البته خودش )Ziya Gökalp(دست دادند. ضيا گوكالپ
 كرده است ي كُردي بود، چنين ادعايي را در مورد قبايل ترك مطرح تداراي نسب

)Bruinessen. 2001: 95-112(موسي عنتر .)Musa Anter( مورخ متأخر، در مقالة ،
سنتي ميزان زيادي از آزادي  طوربهمدعي است كه » جايگاه زن در تاريخ كُرد«خود با عنوان 

كند: مي اظهارنظر گونهاينجنسيتي در ميان جامعة كُرد وجود داشته است. وي در اين مورد 
كه در ميان كُردها زنان از جايگاهي برابر با مردان  آيدبرمي گونهاين اولدستاز منابع «

دهد كه در دورة اسالمي زنان كُرد، برخالف ديگر زنان وي ادامه مي». اندبرخوردار بوده
مسلمان، نه مجبور به پوشيدن حجاب (روسري) بودند و نه به لحاظ اجتماعي از مردان جدا 

). زنان كُرد داراي حريم اجتماعي مناسبي بودند و Yeni Ülke. 1991: 9-15شدند (مي
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نشين رد پردهزنان كُها در بيرون از خانه و در كنار مردان حضوري ملموس بود. حضور آن
با اشخاص بيگانه صحبت كنند، بخندند و برقصند، و يا اينكه  شانزنانكُردها اند. اگر نبوده

اي بخوابد و يا خود در ميان مردان بيگانه ةان با زنان ديگر در خاناتفاقي زن ايش
 دشونظن پيدا نكرده و نسبت به ايشان بدگمان نميءداشته باشد، باز سو وبرخاستنشست

  .)160 :1368(بايزيدي 
 زنان به متفاوتي نسبت از وضعيت كُردها ميان در زنان منابع،غالب  هاينوشته بنا بر
 آنان ديدن از و گرفتندنمي رو مردان بيگانه از آنان. بودند برخوردار فارس و ترك عرب،

، كه در اوايل سدة بيستم از )E.B.Son(اي بي سون .)25: 1376 كينان( شدندنميسراسيمه 
سليمانيه و برخي از ديگر مناطق كُردنشين ديدن كرده است، در مورد زنان كُرد و موقعيت 

با مردان  كههنگاميكنند. وپوش ندارند و صورت خود را پنهان نميگويد: زنانشان رمي هاآن
هاي زنانه امورات عشوه دورازبهكنند احساس ترس و خجالت ندارند. غريبه برخورد مي

با مردان بيگانه باكي ندارند. در نبود مردان خانه خود  صحبتيهمبرده و از  پيشبهخانوار را 
پردازند. اين روش در ميان زنان چادرنشين و يكجانشينان آشكارا به چشم به مهمانداري مي

ها بيانگر آن است كه رويكرد كُردها به اين گزارش. )162و  161: 2007(سون خورد مي
 توانمي شتري برخوردار بود. تا جائي كهزنان نسبت به مناطق پيرامون خود از انعطاف بي

 (نيكيتينرفتند مي بشمار مسلمان اقوام پيشروترين از زنان، به احترام ازنظر گفت كُردها
گفتگو  به همسرانشان بـا اجتماعي مسائل در اغلب حتي هاآن ).220- 211: 1378
؛ مينورسكي 18 :1381(سجادي خواندند مي مادرانشان نام به را پسران حتي. نشستندمي

نشين در تمامي امور روزمره شريك همسر خود بود، و همين ). زن كُرد كوچ75 :1379
نشينان در ميان كوچ مثالًعامل به زنان كُرد نوعي توان خودگرداني و مديريت داده است كه 

هاي زيبا عرب از آن خبري نيست. دختران كُرد در صورت توان مالي شوهران لباس
  ) .162و  161: 2007 ون(سپوشند مي

 ندرتبهبود و اين طبقات خيلي  همسريتكدر ميان طبقات باال و اشراف كُرد رسم بر 
ها، مردان براي همسر خود چندين خدمتكار استخدام گرفتند. در اين خانوادهزن دوم مي
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شود كه زن كُرد مدير و براي ما معلوم مي ازاينجاسپردند. را به او مي هاآنكرده و مديريت 

توانمند است و از اختيارات بيشتر و جايگاه بهتري در مقايسه با زنان ترك و عرب 
توان به عادله خانم اشاره كرد كه پس از وفات زنان توانمند ميبرخوردار است. ازجمله 

ستاهاي زيادي را و امالك و رو گرفتهبرعهدهشوهرش عثمان پاشا رياست طايفة خود را 
). به هنگام وقوع جنگ ميان دو قبيله يا دو نفر از 162و  161: 2007 (سونصاحب شد 

را براي  موردنيازتوانستند اسلحه و مهمات و وسايل مي راحتيبهحكام، زنان دو طرف 
را متوقف كند چه برسد به اينكه به  هاآنتوانست نيروهاي جنگي حمل كنند و كسي نمي

). اين نظر از سوي بسياري از نويسندگان Yeni Ülke. 1991: 9-15له كند (حم هاآن
هاي براي اثبات نظر خود از مشاهدات و نوشته هاآناست.  قرارگرفته موردپذيرش

كنند، كه در اوايل سدة هفدهم از منطقه ديدن جهانگرداني مانند پيترو دالواله استفاده مي
باز  سروصورتبا  هاآنزنان «كند كه ردنشين اشاره ميكرده و به هنگام عبور از مناطق كُ

: 1370(دالواله  »پردازندكنند و با مردهاي خودي و بيگانه آزادانه به گفتگو ميحركت مي
7.(  

كرد  به چند مورد از زنان، جايگاه و موقعيت مناسب زنان كُرددر بررسي موسي عنتر 
كند كه به قدرت و رياست قبايل رسيدند. ازجملة اين زنان عادله خانم از اشاره مي

حلبچه، پريخان خاتون از قبيلة رامان و شمسي خاتون از قبيلة امريان بودند كه هركدام 
داشتند. البته خود موسي عنتر، با توجه به اينكه اين  نظيريكمدر مديريت امور موفقيت 

نظر  حدودي تااز مرگ شوهران خود به اين جايگاه دست يافتند،  زنان هركدام تنها پس
اوليا چلبي اشاره دارد، در ديگر موارد هم زناني كه  كه همچنانكند. خود را تعديل مي

و با  تنهاييبهپدران خود شده بودند و هيچ زني  جانشين درواقعبه قدرت دست يافتند 
). البته درست است كه Bruinessen. 2001: 102توان خود به قدرت نرسيده بود (

برخي زنان كُرد توانستند قدرت و نفوذ زيادي در جامعه كسب كنند، اما اين مسئله 
غالب نبود. در برخي مناطق كُردنشين زنان از آزادي عمل زيادي برخوردار بودند، شايد 

ق كُردنشين توان به تمام مناطبيشتر از تمامي زنان آسياي ميانه، اما اين ويژگي را نمي
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ماهيت و ميزان آزادي عمل زنان بيشتر از هر چيزي به جايگاه  درواقعتعميم داد و 
اجتماعي خانوادگي آنان وابسته بود. همچنين آزادي عمل زنان برحسب وجوه گوناگون 

 :1378سن (برويين و چادرنشيني چادرنشيني نيمهحيات مردم كُرد شامل كشاورزي، 
 .Bruinessenهاي اعيان و مردم عادي متفاوت بود (اده) و نيز در ميان خانو27

تنها زنان طبقات ممتاز در حجاب كامل «). البته در بيشتر مناطق ايران 105 :2001
زنان طبقات متوسط و پائين جامعه براي ادامة حيات و تأمين  كهازآنجاييو، » بودند

دند، لذا زنان اين طبقات از مايحتاج زندگي مجبور به كار در مزرعه و بيرون از خانه بو
). سنندجي 219 :1371(راوندي  پوشي مبرا بودندپوشيدن حجاب كامل و پرده

 رو كردي، قديم ياساي همان به ،معروف غير هايزن غالب« گويدمي بارهدراين
: 1366 (سنندجي روندمي راه روبنده و بلند) و بي خچشور (شلوار گشاد و گيرندنمي
تاريخيت اين مسئله را در اشعار  درستيبهماموستا هيمن، شاعر بزرگ كُرد، هم ). 18

نجه ئاغا رهيخ و كيژي حاجي و كيژي كيژي شه«گويد خود بازتاب داده است و مي
(دختر شيخ و دختر حاجي و دختر » ي ژيني به نووكي گاسنههورون، كيژي ئازاده ئه

بدين ترتيب به محدوديت زنان طبقات ممتاز ) و رودرنجشان بر باد ميخان و اعيان 
). در ادامه براي تبيين جايگاه 117- 114 :2008(هيمن موكرياني  كندجامعه اشاره مي

شود: هاي دو ناظر خارجي اشاره مياجتماعي مناسب زنان در ميان كُردها، به گزارش
، )Gaspard Drouville(و گاسپار دروويل )Claudius James Rich(كلوديوس ريچ

كه هر دو در اوايل سدة نوزدهم از مناطق كُردنشين و ايران ديدن كردند و مشاهدات 
  در اين زمينه از اهميت زيادي برخوردار است. هاآن

از شهر  ه.ق)1235(ميالدي 1820در سال كه  )جهانگرد انگليسي(كلوديوس ريچ
سليمانيه و مناطق كُردنشين ديدن كرد، شاهد برگزاري يك مراسم عروسي بود و دست به 

اين عروسي  آنجائي كهتوصيف جامعي از آداب و سنن رايج در آن پرداخته زده است. از 
مربوط به يكي از اهالي حاشية شهر و از طبقات پائين بود، لذا در بازكاوي وضعيت زنان و 

هاي اجتماعي از اهميت بسزايي برخوردار است و به تبيين هرچه عرصه حضور آنان در
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 هاي مختلف اجتماعي كمكويژه زنان طبقات پائين در عرصهبيشتر حضور آزاد زنان كُرد به

و آراسته و  حاضرشدهزنان در مراسم رقص بدون روبند شاهد بود كند. وي مي زيادي
او تازگي داشت و  ازنظررقصيدند، چيزي كه مي هاآنپيراسته در كنار مردان و به همراه 

به مانند هاي گرم تابستان هم زنان چيزي نديده بود. در شب چنينهمها حتي در ميان عرب
گرماي  باوجودشدند خوابيدند و مجبور نميمرتفع مي چنداننه هايبامپشتر مردان د

ن كُرد از وضعيت بسيار بهتري از زنا و در كل به نظر وي ها بخوابندتابستان در داخل خانه
. جايگاه زنان در كُردستان از جايگاه زنان در ايران و عثماني برخوردار بودندزنان ترك 

كردند و تعظيم زنان ترك به نگاه مي هاآنبهتر بود. مردان با ديد بهتري به  مراتببه
، آيدبرميگزارش  ). چنانكه از اين261- 259 :2002(ريج  كردندهمسرانشان را تمسخر مي

 ايگونهبهها در كنار مردان حضور دارند. رقص كُردها زنان در بسياري از عرصه
مقدم  هاآنآورد. حال اينكه رقص كه زن و مرد را در كنار يكديگر به صحنه مي شدهطراحي
اي است كه بيني آنان در مورد حضور و اهميت زنان است و يا بالعكس، مسئلهبر جهان

د بررسي جداگانه است. آنچه در اينجا مهم است اين است كه در يك نمايش عمومي نيازمن
(عروسي) زنان در كنار مردان و بدون روبند و حجاب سنگين و حتي در مواردي بدون 

يكي در  صورتبهيابند و در بسياري از مناطق كُردنشين زنان و مردان، روسري حضور مي
  3د.رقصنميان، دست در دست يكديگر مي

زنان ،كه به نظر نظر همدالنه اي با مردم كرد نداشت در تشريح وضعيت دروويلگاسپار 
، نكاتي را مورد اشاره قرار مي دهد كه جالب است: اين كه  كُرد و جايگاه اجتماعي آنان

 ندرتبه ه گرفتن بيش از يك زن زياد نبود.تعدد زوجات، تمايل مردان كُرد ب ازنظر
بسيار ...زنان كُرد «و از اين نظر  كه بيش از يك زن داشته باشند شدمياشخاصي ديده 

 بدلباسالعاده زنان ايراني را فوق كهدرحاليدروويل  ».تر از زنان ايراني هستندخوشبخت
مسائلي از قبيل پايبندي . داند، از لباس زنان كُرد و زيبايي آن زياد صحبت كرده استمي

در خارج از منزل  هاآنته بودن لباس زنان، حضور آزادانة همسري، آراسبيشتر كُردها به تك
اند (همان: درستي مورداشاره و تأكيد قرارگرفتهاز سوي دروويل بهو عدم استفاده از روبند 
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حكايت از منزلت اجتماعي بهتر زنان كُرد در مقايسه با مناطق پيرامون ) و اين مسائل 321
. طبق مشاهدات او، داردچادرنشين در كُردستان  وضعيت زنانوي نگاهي هم به خود دارد. 

زنان چادرنشين كُردستان بسيار زحمتكش و ماهر و برخالف مردان و زنان شهرنشين و 
به كدبانويي اشتغال داشته و پس از فراغت از كار  دائماًنشين بسيار منظم و تميز بودند. ده

در تمام ايران به  هاآنهاي توليدي پرداختند. فرشمنزل به بافتن انواع مصنوعات پشمي مي
 سنتى طوربه ). صنعتگران،326 همان:( شدميفروش رسيده و در ميان طبقات پائين استفاده 

 روستايى كُردهاى براى را دامدارى و كشاورزى اساسى موردنياز وسايل و فرش پوشاك،
 طوربهو  بود) نوعي كفش( كالش و فرش بافتن عمده صنعتى فعاليت. كردندمى توليد
 اوقات در خانوار عضو زنان توسط و دامى محصوالت از استفاده با دستيصنايع كار سنتى،
چنانچه از توصيفات دروويل  .مقدمه): 1979 وبودجهسازمان برنامهشد (مى انجام فراغت
و پايگاه  هاآن، موقعيت و جايگاه اجتماعي زنان كُرد با توجه به شيوة زندگي آيدبرمي

 هاآناي باشند، ميزان آزادي طبقاتي آنان متفاوت بود. يعني بسته به اينكه زنان از چه طبقه
 آنجائي كهدند؛ زيرا از بو برخوردارمتفاوت بود و زنان طبقات باالي جامعه از آزادي كمتري 

هاي آزاد اين زنان عموماً نقشي در اقتصاد خانوار نداشتند، كمتر در خارج از منزل و عرصه
رسد كه زنان يافتند و كاربرد روبند در ميان آنان هم معمول بود. به نظر ميحضور مي

خانوار از همة در تأمين معاش  هاآنبودند؛ زيرا سهم  برخوردارچادرنشين از آزادي بيشتري 
هاي اقتصادي و زنان روستايي بودند كه با حضور در فعاليت هاآنزنان بيشتر بود. پس از 

در اجتماع بيرون از خانه قابل  هاآنشركت در امور مربوط به كشاورزي و دامداري، حضور 
شدند. سپس نوبت به از آزادي عمل متناسب با آن هم برخوردار مي درنتيجهتوجيه بود و 

رسد از چادر سفيد در شهرها، به نظر مي رسيد كه، با توجه به وجود زناني بازنان شهري مي
آزادي كمتري در مقايسه با دو گروه قبلي برخوردار بودند. جايگاه اجتماعي زنان شهري 

بود. در ادامه  برخورداركُرد، از پيچيدگي خاصي در مقايسه با زنان چادرنشين و روستايي 
يين هرچه بهتر جايگاه اجتماعي زنان شهري، به بررسي مباني حيات اجتماعي تب منظوربه

  ردها پرداخته خواهد شد.زنان شهري در ميان كُ



 231    .... جايگاه اجتماعي زنان كرد

  
  شناختي حيات اجتماعي زنان شهري كُردوجوه مذهبي و جامعه .3

حيات  هايي اساسي با وجوه چادرنشيني و روستاييحيات اجتماعي زنان كُرد داراي تفاوت
 مدرن) زنان باپيشا(جامعة سنّتي كردستان رسد كه در مي نظر بهاجتماعي زنان داشت. 

تبيين  منظوربه. لذا در اينجا انددادهازدستشهرنشين شدن بخشي از آزادي اجتماعي خود را 
ته شناختي حيات اجتماعي زنان كُرد پرداخمذهبي و جامعه وجوهله به هرچه بيشتر مسئ

  خواهد شد.

  مذهبي 1,3
 ن راتطور حيات اجتماعي و فرهنگي زن در تاريخ و فرهنگ ايران در دوران پيشامدر

اي، و محيط توان متأثر از عواملي چند از قبيل باورهاي مذهبي، فرهنگ قومي و طايفهمي
توان گفت هر جا در مورد وجه اسالمي مي ).4: 1387 (رجبي نستاجتماعي و سياسي دا

 كه اسالم حضوري مستمر داشته است اثر خاص خود را بر بافت كالبدي و ساختار
از  الًمعمو. زنان بودشده بنا به محرميت اجتماعي آن بر جاي گذاشته و موجب تفكيك 

تمايز  كوني (اسالمي) بر مبنايهاي مساند، و محلهمراكز مديريتي و اقتصادي غايب بوده
 ياربكرد. اولياء چلبي، در ديدار خود از اندبناشدههاي عمومي و خصوصي آشكار ميان حوزه

ن ان معتقدي بوده و زنامسلمان ديار بكركند كه مردم ، اشاره ميه.ق1060م/1655در سال 
روند، و اگر ار نميها هم براي خريد به بازو پرهيزكار هستند؛ حتي پيرزن دامنپاكآنان 

عالوه، هتنبيه شود. ب شدتبهدختر جواني در يك مكان عمومي ديده شود شايد توسط 
مور ر و ارسيدگي به معامالت، كه نظم شه مأمورنهادهاي شهري خاصي از قبيل محتسب يا 

 رفتههمرويد. اما از اسالم و قوانين اسالمي بودن گرفتهنشئتشهري را به عهده داشتند، 
اي دخيل بودند؛ و اسالم تنها گيري شهرهاي خاورميانهندين عامل ساختاري در شكلچ

  ).278 و 277: 2013سن (برويينتنها عامل اثرگذار نبوديكي از اين عوامل بود و 

  شناختيجامعه2,3
شناختي، جايگاه اجتماعي زنان شهري در كُردستان تا حدودي تابعي از به لحاظ جامعه

 راحتيبهبا مردان  معموالًكند كه زنان كُرد جايگاه اجتماعي زنان كُرد بود. نيكيتين اشاره مي
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كه در نبود شوهران خود با مردان به بحث و گفتگو پرداخته  پردازند، تا جاييبه محاوره مي
راحت و آزاد هستند و صورت خود را هم همانند ديگر زنان  كامالًور مردان در حض

كُردها نسبت به ساير مسلمانان در برخورد با زنان بهتر عمل  طورهمينپوشند. مسلمان نمي
)؛ زيرا زنان از احترام 223 :1987زادي بيشتري برخوردارند (نيكيتين كنند و زنان كرد از آمي

ها و ها، عرب(ترك هاآناز همسايگان  يكهيچبودند كه در ميان  و جايگاهي برخوردار
ن، در كل زنان ي). در مناطق كُردنش20: 1990(كسرائيان و ديگران  ها) وجود نداشتفارس

كردند و با همان لباس معمول براي حضور در محافل عمومي از روبند و نقاب استفاده نمي
 برخالفشدند. در سنندج، ل خودماني حاضر ميخود و يا چادر سياه در مهماني و محاف

). در همين 148: 1996خصوص عزاداري بود (اوشي ديگر مناطق ايران، چادر سياه تنها م
توان گفت كه دريافت و تلقي است، مي اظهارشدهكه از سوي محققين  طورهمانراستا، 

اسالم بود،  حوزه خصوصي در شهرهاي كُردي تا حدودي متفاوت از ديگر شهرهاي جهان
در خانه و ساختن  هاآنكه حتي به نحوه حضور زنان در محافل عمومي، نحوه برخورد 

. نحوه نگرش كُردها به شدميها به شكلي بسيار محدود و غير قابل ديده شدن توجه خانه
انداز متنوع و رنگارنگ زنان ريشه در جغرافياي خاص منطقه زاگرس هم داشت. چشم

 عنوانبهخاصي بود؛ كه از آن  ورسومآداب، پرورنده پرتنشتاريخ منطقه، به همراه 
هاي كُردها نوازي يكي از بهترين ويژگيشود. مهماننوازي ياد ميو مهمان روييخوش

ا تا حد يك نوازي از رسوم غالب در ميان مسلمانان بود، اما كُردها آن راست. هرچند مهمان
ابراين، مسائلي از قبيل حوزة عمومي بازتر، حضور زنان ). بن49: 1921هنر ارتقا دادند (هاي 

هاي اجتماعي، پوشش بازتر و برخورد راحت زنان با ديگر مردان، نشان از در فعاليت
بهتر زنان كُرد در مقايسه با زنان خاورميانه دارد. اين نكات تا حدودي از  نسبتاًجايگاه 

و حوزه را محدود بندي ميان اين دهاي عمومي و خصوصي كاسته و مرزتزاحم ميان حوزه
رسد كه تا پيش از دوران مدرن، شهرنشين شدن ). اما به نظر مي413: 2007كرد (عليزاده مي

اولياء چلبي در مورد زنان  همچنان كهكُردها در كل چندان به سود جايگاه زنان نبوده است، 
ر مورد زنان شهر سنندج كند. اشارات ايازي داشاره مي ه.ق1060م/1655در سال  ديار بكر
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گردهاي شهر سنندج در در مورد دوره كه جاييهم مبين همين مسئله است. ايازي، در 

كند كه در دوران قديم زنان سنندج اهل بازار كند، به اين نكته اشاره ميگذشته صحبت مي
مردها خريده  وسيلةبهو لوازم زندگي  موردنيازرفتن و خريد و معامله نبودند و وسايل 

و عزاداري (پرسه) و عروسي و حمام از منزل  ديدوبازديدها فقط براي . بنابراين خانمشدمي
گردهاي محلي گوناگون، از رفتند. بدين ترتيب بستر مناسبي براي فعاليت دورهبيرون مي
). اين مسئله خود گوياي آن است كه 582: 1360شده بود (ايازي و مسلمان، فراهم يهودي

آن  رفتهرفته، هاآنزنان شهري، به دليل زندگي در شهر و توسعة فيزيكي محيط زندگي 
در مورد همه طبقات شهري و  مسئلهدادند. اما اين آزادي عمل پيشين خود را از دست مي

در  هاآندر ميان تمامي طبقات يكسان نبود و با توجه به ميزان فعاليت زنان و حضور 
هاي گوناگون انتخاب خارج از خانه متفاوت بود. نگاهي به شيوه هاي اجتماعي و درعرصه

تواند تا حدودي گوياي هم مي شمسي 1334همسر در سنندج تا قبل از سال 
ان در محافل اجتماعي هاي موجود براي زنان شهر سنندج و حضور كمرنگ آنمحدوديت

د مؤيد اين ). مالحظه پوشش زنان سنندج در گذشته هم خو231- 229باشد (همان: 
محدوديت است. تا پيش از ماجراي كشف حجاب زنان ايران، زنان سنندج در حجاب 
كامل بودند؛ بدين معني كه زنان حق خارج شدن از منزل به بازار و آمدن به خيابان نداشتند. 

اي هم بدون مرد و خريد خانه و تهيه مايحتاج زندگي هم بر عهده مردان بود. اگر خانه
دار و مردان و پسران همسايه يا نزديكان زن خانه وسيلةبهخريد آنان  سرپرست بود،

از خانه  ديدوبازديد. هرگاه خانمي براي حمام رفتن يا عروسي و يا شدمينشين انجام خانه
  ).658 (همان: ، لباس او عبارت بود از چادر و دوالخ و كاله و دستمالشدميخارج 

  نتيجه .4
و مطالعات صورت گرفته، تا پيش از صنعتي شدن و حتي تا  هاي موجودبر اساس گزارش

اوايل سدة بيستم زنان كُرد در مقايسه با ساير زنان مناطق پيرامون خود؛ از ترك و فارس و 
. البته اين به بودندمند عرب، از جايگاه بهتري برخوردار بودند و از آزادي عمل بيشتري بهره

برخوردار بودند، بلكه تنها  ايدئاليت بسيار مطلوب و آن معني نيست كه زنان كُرد از وضعي
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انة حاكم بر جوامع سنّتي پيرامون مردساالردر مقايسه با ديگر زنان منطقه و گفتمان 
شناختي به پوشاك زنان و عدم استفادة آنان بهتر داشتند. در كل، نگاهي نشانه نسبتاًجايگاهي 
هاي عمومي است. همچنين نان كُرد در عرصهتر زگوياي حضور آزادانه حدودي تااز روبند 

يد اين مطلب مؤ» بوكه بارانه«خواهي همانند  بركتو  باران خواهيهاي زنانه بودن آيين
طرف بر موقعيت ناظران بي عنوانبهنويسان هم منطقه، سفرنامه مورخاناست. عالوه بر 

توان زنند. اما نميبهتر زنان كُرد در مقايسه با ديگر زنان منطقه مهر تأييد مي نسبتاًاجتماعي 
. عواملي از قبيل شيوة زندگي و ميزان قراردادطور يكپارچه مورد قضاوت هزنان كُرد را ب

فعاليت اقتصادي، محل زندگي و پايگاه طبقاتي خانوادگي بر موقعيت و جايگاه اجتماعي 
هاي مختلف زندگي چادرنشيني، روستايي و شهري هركدام فضايي شيوه زنان كُرد مؤثر بود.

داد و عرصة حضور اجتماعي زنان بسته به اينكه در كدام متفاوت را پيشروي زنان قرار مي
رسد كه زنان چادرنشين از آزادي مي نظر كرد. بهيك از اين اجتماعات زندگي كنند فرق مي

در تأمين معاش خانوار از همة زنان بيشتر بود. پس  هاآنبودند؛ زيرا سهم  برخورداربيشتري 
هاي اقتصادي و شركت در امور مربوط زنان روستايي بودند كه با حضور در فعاليت هاآناز 

بود و  پررنگدر اجتماع بيرون از خانه قابل توجيه و  هاآنبه كشاورزي و دامداري، حضور 
سپس نوبت به زنان شهري  شدند.خوردار مياز آزادي عمل متناسب با آن هم بر درنتيجه

رسد از آزادي رسيد كه، با توجه به وجود زناني با چادر سفيد در شهرها، به نظر ميمي
كمتري در مقايسه با دو گروه قبلي برخوردار بودند. جايگاه اجتماعي زنان شهري كُرد، از 

بود. در كل، با توجه به  اربرخوردپيچيدگي خاصي در مقايسه با زنان چادرنشين و روستايي 
و سنندج، بايد گفت كه شهرنشين شدن در  ديار بكرهاي موجود از زنان شهرهاي گزارش

شدند؛ مي محدودتردنياي سنتي چندان به نفع آزادي عمل زنان نبود و زنان با آمدن به شهر 
طبقاتي و تأثير . در مورد جايگاه شدميتر در خارج از خانه تنگ هاآنزيرا عرصه بر فعاليت 

آن بر حضور آزادانة زنان در محيط بيرون از خانه، بايد گفت كه بسته به اينكه زنان از چه 
متفاوت بود و زنان طبقات باالي جامعه از آزادي كمتري  هاآناي باشند ميزان آزادي طبقه

نقشي در  اين زنان عموماً آنجائي كهبودند؛ زيرا از  برخورداردر مقايسه با طبقات پائين 
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يافتند و كاربرد هاي آزاد حضور مياقتصاد خانوار نداشتند، كمتر در خارج از منزل و عرصه

ترين نكاتي كه در آخر بايد به آن اشاره كرد، و روبند در ميان آنان هم معمول بود. از مهم
ور افزايد، تأييد جايگاه اجتماعي بهتر زنان كُرد و حضبر اهميت پژوهش حاضر مي درواقع
زنان  ازجملههاي اجتماعي در مقايسه با زنان مناطق پيرامون خود تر آنان در عرصهآزادانه

 است.  نويسان اروپاييطرف و سفرنامهاز سوي ناظران بي ترك، عرب و فارس

  كتابنامه
  تهران: سمت. ايران، اساطيري )، تاريخ1395آموزگار، ژاله (

 از علي حواشي و ترجمه ،ايران در فرانسه سفير هايبررسي و سفرنامه)، 1362( اوژن اوبن،
  زوار.: تهران اول، چاپ اصغر سعيدي،

  ، تهران: پيام. آئينه سنندج)، 1360ايازي، برهان (
اشبندي، ، ترجمه عزير محمد پور دآداب و رسوم كردان)، 1368بايزيدي، محمود افندي (

  جا: ميعاد.بي
 ااهللاكرامت ترجمة ،اناير و النهرينبين كردستان،: ايندرب سفرنامة)، 1370( هنري بايندر،

  .يساولي: تهران افسر،
، ترجمه ابراهيم شناسي مردم كرد: آغا، شيخ و دولتجامعه)، 1378وان (سن، مارتينبرويين

  يونسي، تهران: پانيز.
و  اميري منوچهر ترجمة حال، و گذشته در ايران ،جكسن سفرنامة)، 1357( ويليامز جكسن،

  خوارزمي.: تهران اي،بدره فريدون
لمي الدين شفا، تهران: ع، ترجمه شعاعسفرنامه: بخش مربوط به ايران)، 1370دالواله، پيترو (
  و فرهنگي.

  جا: شباويز.، ترجمة منوچهر اعتماد مقدم، بيسفر در ايران)، 1364دروويل، گاسپار (
  ششم، تهران: نگاه.، جلد تاريخ اجتماعي ايران)، 1371راوندي، مرتضي (



  1397 زمستانپاييز و ، دوم، شمارة هفتمسال  ،و اقتصادي تاريخ اجتماعي پژوهش نامه   236

گذري بر حيات فرهنگي و اجتماعي زن در تاريخ ايران تا )،  1387رجبي، محمد حسن (
  ، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا.قبل از دورة تجدد

، شناسي نمادهاي نوسنگي در كُردستانشناسي و باستانمردم)، 1395نژادان، ديانا (رستمي
  .23، ش 13شناسي، سنامة انسان

مه د حهمهترجمة محه ،1820شتي ريچ بو كوردستان در گه)،  2002ديوس جيمز (ريچ، كلو
  باقي، اربيل: آراس.

بررسي جايگاه سياسي و اجتماعي زنان ايالت كُردستان در )، 1390زارعي مهرورز، عباس (
  .1ش ،1انساني، س علوم پژوهشگاه اجتماعي، تاريخ ، مجلة تحقيقاته.ق14آغاز سدة 

اي بر شناخت مسائل اقتصادي و اجتماعي جامعه مقدمه )،1979( برنامه و بودجهسازمان 
  .، سازمان برنامهعشايري كُردستان

: سنندج كريمي، رئوف ترجمة ،كردستان هايجنبش تاريخ)، 1381( عالءالدين سجادي،
  كردستان.

: تهران اول، چاپ دهباشي، علي به كوشش آوانس، )، ترجمة1362( شرلي برادران سفرنامة
  نگاه.
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  هانوشتپي
 

 به منسوب سنتي ازلحاظ و گرددبازمي ميالد از پيش سوم هزارة به ايشتار پرستشگاه تأسيس  1
) شائوشگا _ ايشتار به موسوم( هورياني جمعيت ميان در الهه اين. بود Maništusu توسو مانيش

 Amarna امرنه هاينامه بر بنا. است يادشده آن از نوزي متون در مكرر، طوربه و بود محبوب
 را بيمار سوم آمنوفيس تا فرستاد مصر به را ايشتار اين تنديس زماني ،Mitannian ميتاني پادشاه
 دوم هزارة در امر، اين و شد معرفي آناتولي به آشوري پادشاهان وسيلةبه شمالي ايشتار. كند معالجه
 احتماالً و آورد دست به هيتيايي خدايان ميان در مهم جايي الهه، آن و گرفت صورت ميالد، از پيش
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شناختند. براي مي ايشتار عالمت باهمان را آن ولي، شد دانسته يكسان مؤنث خدايان ديگر با
  اطالعات بيشتر در اين زمينه مراجعه كنيد به: 

  تهران: سمت. ايران، اساطيري )، تاريخ1395آموزگار، ژاله (
2 Ron le piyaw besene ve genem le zhen  

مشهور است. در » كلهش بهره«يا » گندم و جو«يا » نم و جوگه«در ميان كُردها اين نوع رقص به   3
 - زن - مرد- زن- رقص گندم و جو، گندم نماد مرد و جو نماد زن است و در اين نوع رقص مرد

هاي قصند، كه اين مسئله از ويژگيزن و به همين ترتيب تا آخر دست در دست يكديگر مي ر - مرد
  منحصر به فرد رقص كُردي است.

  
  
  


