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مقدمه
ایل بختیاری یکی از مقتدرترین ایالت جنوب ایران است که نقش بسزایی در تحوالت تاریخ ایران ایفا نمودهاست .در
دورهء قاجار منطقهء بختیاری از جهت سیاسی و اقتصادی توجه کشورهای استعماری به خصوص انگلیس را به خود
جلب کرد .نافرمانیها و شورش های خوانین و سرداران بختیاری علیه حکومت مرکزی ،حضور مداوم انگلیس در
جنوب ایران ،امتیاز کشتیرانی در کارون برای شرکتهای انگلیسی ،جادهء لینچ و کشف نفت در منطقه بختیاری را می
توان از دالیل توجه دولتهای اروپایی به قلمرو بختیاری برشمرد .نظر به اهمیت موقعیت سوقالجیشی منطقه بختیاری،
دولتهای اروپایی ،افسران و مأموران سیاسی خود را تحت عنوان سیاح ،خاورشناس ،باستانشناس و طبیب به آن
نواحی اعزام کردند .این افراد پس از انجام مأموریت ،مجموعه گزارشهای خود از اوضاع سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
منطقه بختیاری را تحت عنوان سفرنامه یا عناوین دیگر منتشر کردند که خالی از غرضورزی و ثبت وقایع از روزنه نگاه
و منافع کشور متبوعشان نبود .با این وجود ،سفرنامهها و شرح خاطرات از جمله منابع مهم مطالعات و بررسیهای
تاریخی ،جامعهشناسی و مردمشناسی محسوب میشوند.
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در بین این سیاحان

الیارد ( ،)Layardبیشوپ ( )Bishopو مکبنروز ( )Macbean Rossگزارش جامعی از

اوضاع سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی منطقه بختیاری و فراز و فرود آن در دورهء قاجار ارائه نمودهاند .این سه سیاح در
سه برههء زمانی متفاوت وارد ایل بختیاری شدند و با دقت و ظرافت خاصی –صرف نظر از انگیزه ،دیدگاه و گرایش
اصلی ایشان در پردازش گزارشها -به توصیف جامعه بختیاری و مقایسه مشاهدات خود با گزارشهای سیاحان پیش از
خود پرداختهاند.
الیارد در سال  1511هـ.ق1481/م از منطقهء بختیاری دیدن کرد؛ در این زمان بخشی از ایل تحت ریاست محمدتقی
خان از شاخه چهارلنگ بوده و مردم ایل به واسطه عدم مبادالت تجاری و فقدان راههای ارتباطی با سایر نقاط کشور و
فشار بیرویه حکام و مأموران دولتی برای وصول مالیات در فقر عمومی بسر میبردند.
بیشوپ در سال  1011هـ.ق1481/م هم زمان با ریاست امامقلیخان حاجیایلخانی از شاخهء هفت لنگ از ایل بختیاری
دیدن کردهاست .در این برهه زمانی ،منطقه بختیاری دستخوش اختالفات و درگیریهای ایلخانی و ایل بیگی ،در درون
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دسیسهها و تفرقههای درون ایلی بود و تالش حسینقلیخان ایلخانی برای افزایش مبادالت تجاری ایل با دیگر نقاط ،با
کشته شدنش به دست ظلالسلطان به دلیل عدم درایت و کاردانی جانشینان او مسکوت مانده بود.
مکبنروز در سال  1051هـ.ق1818/م شرح متفاوتی از موقعیتهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ایل بختیاری ارائه
نمودهاست .امتیاز کشتیرانی در کارون ،جادهء لینچ و کشف نفت در منطقه بختیاری ثروت هنگفتی را در خزانه خوانین
ایل انباشت؛ همچنین حضور آگاهانه یا ناآگاهانه بختیاریها در عرصه سیاست و همراهی با آرمانهای مردم در فتح
اصفهان و پس از آن تهران ،تأثیر بسزایی در سرنوشت سیاسی ایل داشت .به طوری که سرداراسعد ،نخستین وزیر داخلی
کشور ،پس از سقوط استبداد صغیر بود و دیگر خوانین ،حکومت عمدهء شهرها و والیات جنوبی کشور را در دست
داشتند.
این تغییرات بنیادی در وضعیت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ایل ،در گزارشهای این سیاحان و دیگر سیاحانی که از
ایل بختیاری دیدن کرده اند؛ منعکس شده است .مقام و موقعیت زن در ایل از جمله مواردی است که سیاحان در آن
اتفاق نظر داشته و آن را ستایش کردهاند .در حقی قت زن ،این مظهر زایندگی و باروری ،همواره نقش بنیادی در ایل
بختیاری داشته و از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است .سؤاالتی که این مقاله حول محور آن تنظیم شده ،عبارت است
از :زن در ساختار سنتی ایل بختیاری چه جایگاهی داشته است؟ در گزارشهای سیاحان ،جایگاه و کارکرد اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی زن بختیاری در دوره قاجار چگونه بوده است؟
درآمدي بر جغرافيا و ساختار اجتماعي و سياسي ايل بختياري
در دورهء قاجار ،عشایر بخش بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل میدادهاست؛ و طبق یک برآورد در اوایل این دوره،
نزدیک به یک چهارم جمعیت کشور از ایالت و عشایر بودند( .بن تان )14 :1018،ایل بختیاری یکی از مهمترین ایالت
کوچنشین ایران است که در جنوبغربی ایران در امتداد رشته کوهای زاگرس مرکزی سکونت دارند .حدود و ثغور آن
از طرف شمال به اصفهان و لرستان ،از طرف جنوب به بهبهان ،از طرف جنوبشرقی و شرق به کوه های کهگیلویه و
بویراحمد و از غرب به خوزستان منتهی میشود.
ایل بختیاری یکی از سرنوشتسازترین ایالت ایران است که نقش مهمی در تاریخ معاصر ایفا کردهاست .نخستین بار نام
ایل بختیاری در منابع صفوی آمده و از آن زمان بختیاریها در تحوالت تاریخی ایران نقشآفرین بودهاند.
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( )Tapper,1991: 513به دلیل شرایط اقلیمی منطقه ،بختیاریها زندگی شبانی و کوچنشینی داشتهاند و از اوایل پاییز
تا بهار در دشتهای خوزستان در حواشی خلیجفارس سکونت دارند و ییالقهای بهاری و تابستانی آنها در ارتفاعات
زاگرس و مراتع کوهستانی غرب اصفهان میباشد)Housego, 1978: 89-90( .
ساختار اجتماعی و سیاسی ایل بختیاری از لحاظ سلسله مراتب از یک نظام منظم و دقیق پیروی میکند و مجموعهای
سازمان یافته از اتحاد طایفه هایی است که با یکدیگر همبستگی خونی ،خویشاوندی نسبی و یا سببی دارند و در یک
محدودهء جغرافیایی متعلق به ایل زندگی می کنند.
عالیترین مقامات حاکم بر ایل
بختیاری در دوره قاجار ایلخانی،
ایلبیگی و حاکم میباشد .ایلخان
مسئول برقراری نظم و امنیت در
داخل ایل و همچنین به عنوان
نمایندهء ایل در برابر حکومت
مرکزی و سایر گروهها بود.
ایلبیگی دستورات ایلخان را به
مرحلهء اجرا می گذاشت و با
کالنتران و خوانین و ریشسفیدها
سیاست کلی ایل را هماهنگ می
کرد( .اماناللهی بهاروند:1031 ،
 )181حاکم مسئول ادارهء ناحیهء چهارمحال بوده که به عنوان مرکز سنتی ایلخان و خوانین بختیاری محسوب میشده
است« .اگرچه حکومت چهارمحال رتبهء ایالتی نیست ولی چون که اغلب دهات و امالک چهارمحال ،مال بختیاریها
است از حیث پلتیک طایفه الزم است که حکومت چهارمحال با بختیاریها باشد(».سرداراسعد)010 :1013 ،
این ایل به دو شاخه کلی چهارلنگ و هفتلنگ تقسیم میگردد .هر شاخه به چند طایفه که ریاست هر طایفه با خان و
کالنتر بود و هر طایفه به چند تیره که در رأس هر تیره کدخدا قرار داشت و هر تیره به چند تَش که هر تَش تحت
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ریاست ریش سفید و هر تَش به چندین اوالد که در رأس آن ریشسفید قرار داشت و هر اوالد به چند خانوار که هر
خانوار تحت سرپرستی رئیس خانوار قرار داشت؛ تقسیم میشده است( .صفی نژاد)101-101 :1041 ،
در واقع ،ساختاراجتماعی و سیاسی ایل بختیاری ،نظام منسجمی است که هسته

ساختار اجتماعي

ساختار سياسي

خانواده (= زن و شوهری) به واسطهء آن ،به مجموعهء ایل مرتبط میشود و نیز به

ایل

ایلخان و ایل بیگی

مدد این سازمان ،ایل قادر است وظایف ویژهء خود از جمله جنگ ،حفظ امنیت،

شاخه

خان

طایفه

خان-کالنتر

تیره

کدخدا

تش

ریش سفید

اوالد

ریش سفید

باالترین مقام و مرتبهء سیاسی ایل یعنی ایلخان ،قرار داشتهاست .همسر بزرگ

مال

سرمال

ایلخان و ایلبیگ ،بیبی نامیده میشد که تأثیر زیادی در سیاست کلی ایل داشت و

بهون

رئیس خانوار

تقسیم مراتع و کوچ و دامداری را انجام دهد( .فیروزان )08 :1035 ،زن در این
ساختار ،نیمی از کالبد ایل است که نقش تعیین کنندهای در بقا و گسترش نسل
ایل و پرورش آن دارد .در سلسله مراتب پایگاه اجتماعی زنان ،بیبی در کنار

دارای مقام واالیی در میان زنان ایل بود و زنان دیگر از بیبی تبعیت میکردند.
مقام بی بی موروثی بود و دختران او که با خوانین طوایف ازدواج میکردند؛ از موقعیت خاص مادرشان در میان ایل
بهرهمند میشدند.
به طور کلی یکی از وجوه تمایز ایالت از یکجانشینان در دوره قاجار آزادی بیشتر زنان عشایری بوده که این تفاوت از
سبک زندگی کوچنشینی و ساختار اجتماعی ایل نشأت گرفتهاست .در حالی که نشریههای فارسی دورهء قاجار از زنان
با عنوان "ضعیفه" یاد کردهاند و نگاه تحقیرآمیزی نسبت به زن داشتهاند؛ (قاسمی :1041 ،ج )081 ،1بختیاریها بر
حسب سنت عشایری خیلی به زنان خود دلبستگی داشته و آنها را به نام صدا میزدند و در مسائل اجتماعی و سیاسی
ایل با آنها مشورت میکردند؛ صاحبجانخانم ،سردارمریم ،بیبی زینب ،خاتونجانخانم .تصویری که سیاحان از شأن
و موقعیت زن بختیاری ارائه نمودهاند را می توان از نظر جایگاه اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی زن در ایل مورد بررسی
قرار داد.
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جايگاه اجتماعي زن در ايل بختياري
حضور فعال زن و جایگاه اجتماعی او در جامعه ایلی دوره قاجار ،از جمله مواردی است که توجه بسیاری از سیاحان را
به خود جلب کردهاست .برخی از سیاحان جایگاه و موقعیت ویژهء زن در ایل بختیاری را تا حد زیادی همانند موقع و
مقام زن در ایران اساطیری و باستانی میدانند()5(.کولیوررایس )05 :1033 ،در عصری که زن ایرانی برون خانه ،پس
روبند و درون خانه پس پرده است و از هر گونه فعالیت اجتماعی عام یا خاص که مردان انجام میدهند ،محروم گشته
است؛(( )0کولیوررایس )01 :1033 ،زن بختیاری بدون نقاب در اجتماع ظاهر میشده و از آزادی عمل بیشتری برخوردار
بودهاست( .بیشوپ )130 :1011 ،البته باید گفت زنهای خوانین بزرگ که زمانی در پایتخت بودند ،همان راه و روش
ایرانیها را بکار میبردند و نقاب به صورت میزدند؛ (بیشوپ )18 :1011،اما همچون زن شهری از فعالیتهای
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی در مأل عام کنارهگیری نمیکردند.
زنان ایل ،برخالف زنان درباری که تنها اجازه دید و بازدید با بستگانشان را داشتند و هرگز بدون آن که در کالسکهای
محصور و مسدود سوار شوند و خواجهسرایی در جایگاه ویژهء کالسکهران همراهیشان کند ،بیرون نمیرفتند؛
(کولیوررایس )05 :1033 ،آزادانه در باغها به گردش میپرداختند و از خویشاوندان خویش در دهات مجاور دید و
بازدید میکردند( .مکبنروز )81 :1010 ،حتی بسیاری از زنهای خوانین به کشورهای مختلفی چون بغداد ،مکه و مصر
سفر کردهاند؛ در حالی که زنان شهری ،بندرت فراتر از شهر خود را دیدهاند« .کمتر زنی است که پا از شهر خود بیرون
نهاده باشد و اگر چنین زنانی یافت شوند استثنا به شمار میآیند( ».کولیوررایس )05 :1033 ،این مسئله به دلیل احترامی
است که بختیاریها به زن می گذارند و به همین خاطر ،آنان همیشه بدون ترس و دغدغه خاطر ،حتی در بحبوحه جنگ
و ستیزههای ایلی ،به هر نقطه از خاک بختیاری که میخواستند میتوانستند سفر کنند( .بیشوپ)130 :1011 ،
بارون دوبد تفوق و برتری زنان ایلیاتی را در میزان آزادی آنان ،نسبت به زنان شهری و روستایی میستاید و معتقد است
که آنان به انزوای زنان محکوم نبوده بلکه آزادانه و در کنار جنس مخالف کار و زندگی میکردند« .اعتمادی که به تقوای
زن ایلیاتی نشان داده میشود رفعت او را باال میبرد و در عین حال شخصیت خود او ،قدرشناسی را در میان اطرافیان
برمیانگیزد و او را رفیق مناسبتری برای مرد میکند( ».دوبد )054: 1011 ،به همین دلیل است که زنان بختیاری برای
مردان ایل بی اندازه ارزش داشتند و در مقایسه با زنان شهری و روستایی شاد و سرخوشتر بودند( .کولیوررایس:1033 ،
)05
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جایگاه اجتماعی زن در ایل بختیاری شامل ویژگیهای ظاهری (پوشش ،آرایش) ،وضعیت تحصیل و سوادآموزی زنان،
چند همسرگزینی در ایل بختیاری میشود.
 ویژگیهای ظاهری (پوشش ،آرایش)ویژگیهای ظاهری یک زن بختیاری در گزارش سیاحان ،اغلب دارای چشمانی سیاه و درشت و ابروهایی کمانی ،لبانی
نازک و چانهای کشیده بودند که به دلیل کار زیاد و مشقتهای فراوان ،زیبایی خود را در سنین جوانی از دست می
دادند( .بیشوپ )38 :1011،آنان دست و پایی پرتوان و قدم هایی بلند و استوار داشتند و خیلی چست و چاالک گام بر
می داشتند .بیشتر زنهای بختیاری بلند قد بودند و به ندرت زنهای چاق و فربه بین آنها دیده میشد و دست و
پاهایشان کوچک و اغلب انگشتانشان در اثر کار زیاد طراوت و زیبایی زنانه را از دست می دادند( .بیشوپ1011 ،
)511-513:
همانطور که پیش از این گفته شد زن های بختیاری بدون نقاب در اجتماع ظاهر می شدند .به گفتهء لیدی شیل –همسر
وزیر مختار انگلیس در اوایل سلطنت ناصرالدینشاه« -زنهای ایالتی ،بر طبق رسوم معمول صورت خود را نمیپوشانند
و از این لحاظ ،به نظر ما تقریباً شبیه اروپاییها هستند(».شیل )81 :1035 ،به جز یوشیدا ماساهاروُ ( Yoshida
 - )Masaharuنخستین سفیر ژاپن در ایران -که پوشش زنهای ایل را مانند دیگر زنهای ایرانی گزارش کردهاست؛
(ماساهاروُ )153 :1010 ،پوشش متفاوت زنهای بختیاری نسبت به دیگر زنان جامعه ایران توجه بیشتر سیاحانی که از
جامعه ایلی به نوعی دیدن کردهاند را به خود جلب کردهاست .پیش از این که به نظرات مختلف سیاحان در رابطه با
پوشش خاص زن های بختیاری پرداخته شود؛ باید خاطر نشان کرد که این سیاحان در مقاطع زمانی مختلفی در دوره
قاجار از ایل بختیاری دیدن کردهاند و ایل در طول این دوره ،فراز و نشیبهای گوناگونی از لحاظ سیاسی و اقتصادی
داشته که در تصویری که سیاحان از نوع پوشش زنهای ایل ارائه نمودهاند؛ تأثیر بسزایی داشته است .برخی از سیاحان
در قسمتهای مختلف سفرنامهشان به شرح پوشش زنهای ایل پرداختهاند که گاهی تفاوتهایی وجود دارد .دلیل
وجود چنین تفاوتهایی این است که ایل بختیاری از مجموعهء دو شاخه اصلی چهارلنگ و هفتلنگ تشکیل شده که هر
کدام به طایفهها و تیرههای متعددی تقسیم میشوند که بنا به شرایط محیطی(دوری و نزدیکی به شهر) و بنیهء اقتصادی،
تفاوتهایی را در رنگ ،جنس و نوع کاری که روی لباس زنهای بختیاری صورت گرفته؛ به وجود آورده است .نکته
دیگری که باید به آن توجه داشت ردهبندی زنان بختیاری (بیبی ،همسران خوانین و زنان تهیدست) است که اغلب
سیاحان موشکافانه به آن نظر داشتهاند.
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الیارد ،یکی از نخستین سیاحانی که از ایل بختیاری دیدن کرده؛ معتقد است لباس پوشیدن زنهای بختیاری کمی با
مردها تفاوت داشته و تقریباً به جز زنهای خوانین ،بقیه لباسی شبیه به سایر زنهای ایرانی به تن داشتند( .الیارد:1031 ،
 )84این در حالی است که بیشوپ و کولیوررایس که چند دهه بعد از ایل دیدن کردهاند؛ معتقدند تفاوت زیادی بین
لباس زنان بختیاری و لباس دیگر زنان ایرانی وجود داشته (بیشوپ513 :1011 ،؛ کولیوررایس )35 :1033 ،و لباس زن
های خوانین به استثنای شلوارهای گشاد ،اغلب شبیه تنپوش سایر زنان ایرانی بودهاست( .بیشوپ )513 :1011 ،باید
گفت الیارد مدت زمان کمی را در شهرها و روستاهای ایران گذرانده و بیشتر در بین مردم کوچنشین به سر بردهاست؛
به خاطر مرد بودن ،به اندرونی منازل شهری دسترسی نداشته و چندان موفق به دیدن پوشش زنان شهری در زیر پوشش
چادر و نقاب نشده است .به همین خاطر تنها تفاوت در پوشش زنان بختیاری با زنان ایرانی را در لباس زنان خوانین به
واسطه طالگالبتون دوزیها و استفاده آنها از شال کشمیر ،پارچههای مخمل و ابریشمی دیده است .شباهتی که بیشوپ
در نوع پوشش زنهای خوانین با سایر زنان ایرانی دیده به دلیل مراوده بیشتر آنها با زنان شهری بوده است .چرا که
خوانین گاهی چندین ماه برای رسیدگی به برخی امورشان در شهرها به سر میبردند و زنهایشان هم بالطبع از نوع
پوشش زنان شهری تا حدی پیروی میکردند .در دورهء قاجار بدون نقاب و روبند تردد کردن زنان ممنوع بوده و با
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متخلفان برخورد جدی به عمل میآمده است.

به طور کلی پوشش زنهای زحمت کش و تهیدست بختیاری ،پیراهنهای کرباسی آبی سیر ،دامنهای بلند ،پیراهن و
کت آستردار از همان جنس یا با نقش و جنس دیگر بود .در زمستانها گاه کتی با الیهای از پنبه خام به تن می کردند .دو
جامهء آنان بر دامن میافتاد و تقریباً تا زانو میرسید( .الیارد84 :1031 ،؛ کولیوررایس )35 :1033 ،شلوارهایشان از یک
نوع چیت کتانی آبی رنگ بود که تهی گاه تا روی قوزکهایشان را می پوشاند و تمام دختران بالغ و زنها از نوعی روسری
(مَینا) گلدار کتانی که تمام سر و سینه و پشت شانههایشان را میپوشانید ،استفاده میکردند( .بیشوپ 38 :1011،و )11
اغلب دور سر ،سر بندهای متعدد میبستند .البته سبک لباس پوشیدن بیبیها نیز همینگونه بود و فقط جنس و کاری که
روی آن انجام شده متفاوت بود( .کولیوررایس )35 :1033 ،بدیهی است تنپوش زنان بختیاری زیبا نبود؛ اما این نوع
پوشش الزمهء زندگی کردن در بیابانها بود و مهمترین خصوصیت آن چرک تاب و بادوام بودن آنها بوده است.
(بیشوپ)513 :1011 ،
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زنهای بختیاری بندرت جوراب به پا میکردند ،آنان یک نوع پاافزار بنام "گیوه" با تخت چرمی "کالک" که بوسیله

ء

خودشان بافته میشد به پا می کردند و بعضی اوقات نیز یک نوع کفش "ساغری" سبز رنگ چرمی که دارای پاشنههای
بلندی بود و در شهر دوخته میشد؛ میپوشیدند( .الیارد88 :1031 ،؛ بیشوپ)513 :1011 ،
جامعه ایلی و وظایف یک زن در ایل هیچ گونه شباهتی با زندگی زنان شهری نداشته و زنان بختیاری چندان فرصت
آرایش کردن و خودآرایی نداشتند؛ با این وجود ،تمایل ذاتی زن در زیبایی بیشتر و رایج بودن چندهمسری در ایل،
همیشه فرصتی را برای خودآرایی ایجاد میکرده است« .آنها ترجیح میدادند در بین چادرهایشان آرایش کنند و موهای
سیاه بلندشان را به طرز خاصی در دو طرف صورت آرایش دهند و سپس در زیر یقه به هم پیوند داده و به صورت آزاد
روی سینه رها کنند .زنها ابروهای خود را از دو طرف تا حد فاصل دماغ با نیل خالکوبی کرده و هر کدام یک خال به
شکل کهکشان یا جاده شیری بر پشت دستان خود داشتند( ».بیشوپ )44-48 :1011،کف دستهایشان را با حنا خضاب
میکردند و هر کدام هم یک "طلسم" یا دعایی به گردن آویزان میکردند و برخی هم آیههایی از قرآن را روی تکه
کاغذی نوشته شده بعنوان تبرک و تیمن در قابهای نقره یا چرمی جاسازی میکردند و دور بازوی خود می بستند که به
آن حرز میگفتند .آنها تمایل شدیدی به استعمال زینتآالت زنانه از قبیل النگو ،دستبند ،بازوبند ،گردنبند طال و نقره
داشتند و همیشه مقداری از این زینتآالت را دور گردن و دست و بازوی خود آویزان میکردند( .بیشوپ:1011 ،
38،513؛ الیارد)88 :1031،
زنهای خوانین مانند زنهای شهری پلک چشمهای خود را با یک نوع گرد سیاه به نام "کحل" رنگ میکردند .این گرد
چشمهایشان را سیاهتر و درخشندهتر میساخت .برخی از زنان گونههایشان را با یک نوع خال سیاه تزئین میکردند.
(الیارد)111 :1031،
 وضعیت تحصیل و سوادآموزیهمانطور که گفته شد شرایط محیطی و بنیهء اقتصادی طایفههای مختلف ایل بختیاری متفاوت است .این مسئله در
وضعیت تحصیل و نگرش خوانین به سوادآموزی بیتأثیر نبوده است .برخی از سیاحان ،زن مقیم چادر را خشن ،نادان و
به اندازه مردش یاغی توصیف کردند (دوبد ) 054: 1011 ،و برخی دیگر اشاره کردند که ادامه دادن تحصیل برای زن
جوان متأهل با داشتن دو بچه در بختیاریها غیرعادی به نظر نمیرسیدهاست( .مکبنروز )41 :1010 ،این تفاوت دیدگاه
صرفنظر از چندین دهه فاصلهء زمانی این دو سیاح به دلیل مالقات این دو با دو طایفهء مختلف بختیاری میباشد .در
بررسی سفرنامه بیشوپ -که در مسیرش به بسیاری از طوایف و تیرههای بختیاری برخورد کردهاست -شرحهای
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متفاوتی در این زمینه دیده میشود .او افزون بر اشاره به عالقمندی زنان بختیاری به سوادآموزی و تحصیل (بیشوپ،
 ) 181 :1011در جای دیگری به زنان طایفه ای از بختیاری اشاره کرده که غیر از قالبدوزی به هیچ حرفهای آشنایی
نداشتند و تنها سرگرمیشان نظارت بر کار خدمه و یا تماشای رقص دختران بودهاست( .بیشوپ)114 :1011 ،
به طور کلی در رابطه با تحصیل و سوادآموزی میتوان گفت ،سئوالهایی که زنان بختیاری از بیشوپ و مکبنروز در
مورد سیاست ،وضعیت ازدواج ،طالق ،موقعیت زنان و آداب و رسوم آنها میپرسیدند؛ نشان دهندهی دغدغه ذهنی
ایشان ،کنجکاوی و توجه آنها به دانستن این امور است( .بیشوپ18 :1011،و48؛ مکبن روز )41 :1010 ،باور خوانین به
الزم بودن ادامه تحصیل برای دختر و پسر (کولیوررایس )05 :1033 ،در دورهای که امکان دانشاندوزی برای زنان اعیان
شهری کمتر وجود داشتهاست؛ درخور توجه است .زن بختیاری از دوران کودکی سختیهای زندگی را میآموخت و به
سنتها و آداب و رسوم خود وفادار میماند .او افزون بر آن که استعداد فوقالعادهای در سوادآموزی داشت ،سوارکار و
تیرانداز ماهری نیز بود .همچنین در رابطه با ریاضیات و فن حسابداری مهارت خاصی داشت .در اواخر دوره قاجار ،بنا
به گزارش بسیاری از سیاحان ،بیبیها باسواد بوده و اغلب بیبیها تمایل داشتند که با یک زبان خارجی آشنا شوند.
(کولیوررایس05 :1033 ،؛ مکبنروز 81: 1010 ،و)81
برخی از زنان بختیاری طبیب و جراح قابلی بودند و به آنها حکیم می گفتند .شغل طبابت در میان زنان بختیاری تقریباً
موروثی بودهاست .هرگاه پدر یا مادری دوای تازهای پیدا می کرد ،طریق استعمال آن را به دختر بزرگتر خود میآموخت
و به پسران یاد نمی داد؛ زیرا آنها را برای چنین عملی الیق نمیپنداشت .برخی از آنان در زخمبندی و شستشوی
جراحات و بیرون آوردن گلوله تفنگ از بدن یک مجروح مهارت و از شهرت خاصی برخوردار بودند( .رنه دالمانی،
 )1103 :1001همچنین بیبیهای بختیاری هر کدام به نوبهء خود دکتر حاذقی بودند؛ آنها نه تنها برای خود ،بلکه برای
رعایای خود در صورت لزوم دارو تجویز می کردند و اغلب صندوقچههایی پر از داروهای فرانسوی که از تهران
سفارش داده بودند ،در اختیار داشتند( .مکبنروز)81 :1010 ،
 چند همسرگزینیچند همسری در بین ایالت بیش از دیگر اقوام ایرانی رواج دارد ،این مسئله به شکلهای مختلف مورد توجه سیاحان
قرار گرفتهاست .چند همسرگزینی در کشورهای مسلمان ،مسئلهای بغرنج نیست و از لحاظ شرعی تا چهار همسر
مشکلی وجود نداشتهاست .در ایل بختیاری چندهمسری آنقدر معمول بود که خود زن برای مردش همسری انتخاب
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میکرد« .بزرگترین ابراز محبت یک بی بی به خانمی آن است که وی را برای شوهرش خواستگاری کند(».مکبن
روز)11 :1010،
مکبن روز که در اواخر دوره قاجار از ایل بختیاری دیدن کرده و مدتی را با ایل به سر بردهاست چند همسرگزینی را به
طور خاص مورد توجه قرار داده و آن را با قانون تک همسری غرب مقایسه کردهاست .او دالیل چند همسری را چنین
برمیشمارد:
 -1زنان در حال حاضر [در اواخر دوره قاجار] مستقالً قادر به اداره زندگی و تأمین معیشت خود نیستند.
 -5تعداد مردان به دلیل شرکت در جنگها و یا به عللی دیگر به مراتب کمتر از زنان است.
 -0در حقیقت عرف تعدد زوجات یا چند همسرگزینی زنها را از قحطی و گرسنگی و از همه مهمتر از ورود به
منجالب فساد و انحراف باز میدارد.
 -8در کشورهای مسلمان اطفال نامشروع دیده نمیشود و در بختیاری تمام فرزندان یک شخص چه از بیبی و چه از
کنیز متولد شده باشند ،از نظر حقوق و مزایا یکسانند و هیچ فرقی بین آنها وجود ندارد( .مکبنروز)38 : 1010،
او قانون تک همسری را موجب فساد و انحراف و عدم تأمین بهداشت و مراقبت از فرزندان غیر مشروع می داند .البته
به این مسئله نیز اشاره کرده که « چند همسر گزینی به ندرت عالقه و تعلق خاطر شدیدی بین زن و شوهر به وجود می
آورد( ».مکبنروز)34 :1010،
در ایل بختیاری چند همسرگزینی از لحاظ اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی اهمیت زیادی داشتهاست .تعداد زوجات یک
مرد بختیاری هر چه بیشتر بود ،بر اعتبارش می افزود؛ چرا که داشتن همسر بیشتر ،به تبع دختران و پسران بیشتری
خواهدداشت( .بیشوپ )511 :1011 ،همچنین زنها معموالً تمام تالش خود را به کار میبردند تا از رویارویی و جنگ و
ستیز بین پدر و برادرانشان با شوهرانشان جلوگیری کنند؛ به این ترتیب از بسیاری زد و خوردهای خونین خانوادگی
ممانعت به عمل میآمد( .مکبنروز)38 : 1010،
یک خان دارای همسرانی با پایگاههای مختلف اجتماعی بود .همسر اصلی او یک بیبی یا دختر یک خان میباشد که
سبب اتحاد میان دو طایفه میشد .ارزش ویژهء اینگونه ازدواجها در آن بود که نه تنها زنان نفوذ بسیاری بر شوهران و
پسران ،بلکه بر پدران و برادران خود نیز داشتند و از دشمنیهای بسیار جلوگیری میکردند .به همین دلیل فتحعلیشاه و
دیگر پادشاهان قاجار با دختران خوانین ایالت و عشایر ازدواج میکردند تا کمی آن خوانین را تحت کنترل داشتهباشند.
(لمبتون ) 514 :1035 ،محمدتقی میرزای حسام السلطنه پسر هفتم فتحعلی شاه از بطن زنی به نام زینب خانم ،خواهر
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علیخان بختیاری از خانهای جانَکی در اطراف ایذه بود( .اعتمادالسلطنه :1031 ،ج )051 ،1گاه یک خان همسری از
طبقهای فرودست اختیار میکرد که این همسر میتوانست دختر یکی از سران نه چندان بزرگی باشد که خان میخواست
با آنها روابط دوستانه ای داشته باشد .سومین طبقه همسران خوانین نیز از نظر اجتماعی فرودست بودند .چنین همسری
میتوانست دختر روستایی یعنی دختر یکی از پ یشکاران یا پیشخدمتان باشد که خان مایل بود وفاداری وی مستحکم و
حفظ شود( .کولیوررایس 18 :1033 ،و )31
به طور کلی در بین زنان بختیاری و همسران یک مرد کمتر اختالف و درگیری روی میداد و زن بزرگتر اداره امور خانه
را بر عهده میگرفت .اختالف و درگیری بین زنان یک مرد ،زمانی صورت میگرفت که دو زن هم شأن و هم مقام
باشند .برای مثال ضرغامالسلطنه دو همسرش یکی بیبی آغاجان و دیگری بیبی ملکخاتون به ترتیب دختران
حسینقلیخان ایلخانی و امامقلیخان حاجیایلخانی بود که این دو در اثر جنگ و نزاع خانه شوهر را برای مدتی ترک
کردند( .مکبن روز)34 :1010،
بیشوپ فضای اندرونی یک خان را به دلیل حسادت و خصومت بین زنها ،چندان سالم و خالی از دسیسه نمیبیند.
« فضای اندرون یک خان چندان سالم و خالی از دسیسه نیست و همیشه یک دوئیت و حسادت بین خانمها به چشم
میخورد .آنها اغلب به طلسم و جادو متوسل میشوند تا محبت همسر را به خود جلب نمایند( ».بیشوپ)111 :1011 ،
جايگاه سياسي زن در ايل بختياري
جایگاه منحصر به فرد زن در ایل در نگاه مکبنروز به حدی است که زنان کشورهای غربی که از حق رأی برخوردار
بودند ،به آنها غبطه بخورند .زن ایل از مزایایی برخوردار بود که هر زن آزاده ای آرزوی آن را دارد .در دورهای که زن
چندان به چشم نمی آمد و امکان فعالیت در مألعام را نداشت؛ زن ایل پا به پای مردش در تمامی عرصههای سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکرد .زنها در تمام موارد و حتی مسائل سیاسی مورد مشورت قرار میگرفتند و توصیه
های آنان معموالً مثبت و مثمر ثمر بود« .تصرف اصفهان با ابتکار و توصیه یک زن (بیبی صاحبجان) انجام گرفتهاست
و بیشتر وقایع مهم مشابه دیگر نیز با هم فکری و همیاری زنها صورت پذیرفتهاست( ».مکبنروز)81 :1010 ،
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زنهای ایل به نحو شایسته و تحسینآمیزی سرپرس تی و وظایف شوهرانشان را در موقع اشتغال آنها به امور دیگر به
انجام میرساندند « .زمانی که خانها در تهران یا والیتهای دوردست به سر میبرند ،زنان سر رشتهء امور را بدست می
گیرند و زندگی و کار متعلقان و وابستگان به ایل را هدایت میکنند( ».کولیوررایس)05 :1033 ،
مقام و موقعیتی که مکبنروز از بیبی بختیاری به تصویر کشیده آن چنان است که به نظر میرسد امروزه حتی زنان
ایرانی به چنین جایگاهی نرسیدهاند« .به نظر من مقام و منزلت یک بیبی در بختیاری به قدری است که دیگران به
موقعیت او غبطه میخورند .او مستقل از شوهر دارای ت شکیالت جداگانه ایست ،چنانچه شوهرش با وی بد رفتاری کند،
هر وقت بخواهد می تواند به خانه پدر و یا برادرش برگردد .فرزندانش به وی احترام میگذارند .او مجاز است که با
بیشتر خویشان و افراد خانوادهاش در هر وقت و به هر مدتی که بخواهد مالقات کند .در رسیدگی به امور ایلی و محلی
و دیگر مسؤلیتهای گوناگون او یکی از دستیاران شوهرش محسوب میگردد .آیا یک زن نوگرا و متجدد امروزی چه
امتیازی بیشتر از این میخواهد؟!» (مکبنروز )111 : 1010،همسر اصلی خان ،زمانی که شوهرش حضور نداشت ،بر
کلیه امور نظارت میکرد و در صورت لزوم به نیابت از همسرش ،از مهر او استفاده میکرد .همچنین بیبیها مهرهای
خاص خود را داشتند و برای انجام معامالت شخصی از آن استفاده میکردند( .کولیوررایس 18 :1033 ،و  )31نفوذ و
قدرت بی بی در ایل بختیاری به حدی است که در مقام قضاوت و حل و فصل شکایات قرار میگرفتند« .گاهی هم اتفاق
میافتاد که بعضی از کشاورزان از ظلم و ستم مباشر به بیبی متوسل میشدند .در اینگونه موارد ،بیبی با درایت و
واقعبینی خاصی به شکایات شاکی رسیدگی میکند و موضوع را به طریق منصفانهای حل و فصل می کند( ».مکبنروز،
)88 :1010
مکبنروز اشاره کرده که زنهای بختیاری به مسائل سیاسی کشورشان عالقه زیادی ابراز میداشتند و با ولع و اشتیاق
فراوان ،وقایع روزانه را با خواندن روزنامه ها پی گیری می کردند .آنها طرفدار شرکت زنان در انتخابات و داشتن حق
رأی مانند زنان اروپایی بودند( .مکبنروز)111 :1010،این مطلب تنها درباره مسائل سیاسی منطقهای و قومی صدق نمی
کرد؛ زنان بختیاری در سیاست خارجی و در جریان مشروطه نقش بسزایی داشتند .سردار بیبیمریم دختر حسینقلی خان
بختیاری ،خواهر علیقلیخان سرداراسعد و همسر ضرغامالسلطنه بختیاری بود .او یکی از تاریخسازترین زنان بختیاری
ا ست که اسلحه به دست برای پاسداری از مشروطه در برابر قزاقها جنگید و به لقب سرداری نائل آمد .در جنگ
جهانیاول نیز جانب آلمانها را گرفت و در برابر روس و انگلیس ایستاد .قدرت سردارمریم در منطقه به حدی بود که
روسها به هنگام فتح اصفهان ،کلیه اموال و امالک او را در اصفهان مصادره کردند« .روسها از بختیاریها صرف نظر
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نکرده تمام هستی لیدرهای آنان را ضبط کردند .از جمله مایملک بیبیمریم خواهر سردارظفر را غارت نمودند».
(سایکس:1011 ،ج )111 ،5همچنین ویلسن در شرح مالقات خود با یک بیبی در اردل ،مقر ییالقی یکی از خوانین
بختیاری ،مینویسد « :من در بین مردم ایران از هر طبقه اعم از ذکور و اناث حتی در میان رجال سیاسی این کشور کمتر
کسی را دیدهام که به اندازه این بی بی وسعت اطالعات داشته باشد .نامبرده پس از این که شمهای از خدمات خوانین
بختیاری را شمرد رشته سخن را به واقعه مرگ مرحوم حسینقلیخان ایلخانی کشید و از اینکه ظلالسلطان عموی
()8

محمدشاه

در زمان سلطنت پدرش ناصرالدین شاه ،او را ناجوانمردانه بقتل رسانیده اظهار تاسف نمود .سرکار بیبی

معتقد بود مادام که سالطین قاجاریه در این مملکت فرمانروایی میکنند اهالی این کشور آب خوش از گلویشان پایین
نخواهد رفت و اوضاع ناگوار کنونی اصالح نخواهد شد و از طرفی خوانین بختیاری هم که فعالً زمام امور را در دست
گرفته ،به واسطه بغض و حسادت سایر ایالت و عشایر با اشتغال تاج و تخت سلطنت توفیقی حاصل نخواهندکرد و دیر
یا زود خداوند به این ملت کهن سال ترحم نموده و شخصیت الیق و توانایی را برای زمامداری این مملکت برمیانگیزد
و اوضاع در آن موقع بر وفق مراد خواهد شد( ».ویلسن)511 :1030 ،
جايگاه اقتصادي زن در ايل بختياري
درآمد خانوارهای کوچنشین از طریق تولید دامی تأمین می شد و زن بختیاری در این نوع فعالیت تولیدی نقش بارزی را
ایفا میکرد .فعالیتهای دامداری و تولید فرآوردههای دامی ،جابهجایی و کوچ وابسته به کار و فعالیت زنان عشایر است.
به طوری که مکبن روز زنان را ستون فقرات و محور اصلی هر گونه تالش و کوشش در ایل دانستهاست( .مکبنروز،
 )80 :1010در صورت حذف این عنصر تولیدی ،نظام تولید عشایری موازنه خود را از دست میداد .بسیاری از سیاحان
وضعیت مطلوبتر زندگی زنان عشایر نسبت به زنان شهری را میستایند؛ (لیدی شیل )30-31 :1035 ،اما در این نکته
غفلت میورزند که زنان ایالت و عشایر به مراتب بیش از زنان جامعه شهری هم در وجه اساسی تولید جامعه عشایری
یعنی "دامداری" و هم در وجوه فرعی تولید در جامعه مثل بافت عشایری ،جمع آوری گیاهان دارویی و خوراکی
خانواده خود را یاری میرساندند( .واعظشهرستانی)158 :1044 ،
زن بختیاری عالوه بر خانهداری و تربیت فرزندان در دوشیدن شیر ،خمیر کردن ،آب بدوش کشیدن ،دوغ زدن و درست
کردن ماست ،پنیر ،کره ،کشک و روغن ،پختن نان و رنگرزی ،صنایع دستی ،بافتن قالی و قالیچه و دباغی ،برزگری و
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بلوطچینی تبحر داشت« .آنان در سپیده دم از خواب برمی خیزند و در تمام روز به بافندگی اشتغال دارند و شب ها هم
کرهای را که از دوغ جدا کردهاند در دیگهای بزرگی میجوشانند و به روغن تبدیل میکنند( ».بیشوپ )551 :1011 ،به
غیر از عبا و نمد زنها تمام لباسهای خود و شوهران و بچه هایشان را می دوختند و عالوه بر آن در باال بردن چادرها و
خالی نمودن اثاثیه و مواظبت از گله و رمه ها و سایر کارها به شوهرانشان کمک میکردند( .بیشوپ)551 :1011 ،
زن بختیاری از هنگام جوانی بافندگی را در خانواده پدری خود میآموخت .رشتن نخ که اولین مرحله بافندگی است از
هنر زنان ایل بود .رشتن نخ های پشمی و مویی بافتن قالی و قالیچه خورجین و پوشش چادر (لت بوهون) ،تسمههای
پشمی نقش دار و رنگارنگ ،جاجیم ،گلیم و چوقا (باالپوش مردان) همه به عهده زنان بود .در سفرنامهها و گزارشهای
سیاحان از جمله صنایع دستی که توسط زنهای ایل درست میشده ،می توان به نمدمالی ،تهیه زین و یراق اسب،
خورجینبافی ،چادربافی ،قالیبافی ،جاجیمبافی ،پارچهبافی ،بافت جوراب ،دستکش و غیره اشاره کرد( .راولینسون،
118-111 :1035؛ رنه دالمانی014 :1001 ،؛ پوالک005 :1031 ،و001و 041؛ بنجامین185 :1038،؛ دروویل053 :1041،؛
کوپر)10 :1008،
یکی از منابع بزرگ درآمد بیبیها قالیبافی بود .آنها زنان دیگر را به عنوان بافنده به کار میگماشتند و دستگاه قالیبافی
را نزدیک محل سکونت خود بر پا میداشتند تا بتوانند بر کار نظارت کنند( .کولیوررایس )30 :1033 ،زنان بختیاری هم
چون زنان روستایی همهء مراحل تهیه قالی از ریسندگی و رنگرزی پشم تا بافت آن را خود انجام میدادند.
(دوبد118 :1035،؛ رنه دالمانی158 :1001 ،؛ بنجامین185 :1038،؛ پوالک001 :1031،؛ راولینسون118 :1035،؛
کولیوررایس30 :1033،؛ ماساهارو)153: 1010،
بیبیها و زنان ایل در مدیریت و سرپرستی امور اقتصادی خانوار خود کمنظیر بودند« .مدیریت و سرپرستی زنها واقعاً
شگفتانگیز است .عایدات و درآمد امالک چهارمحال هیچگاه به پایهء امروزی نرسیده است ...عالقه زیادی از طرف زن
ها به امور کشاورزی و اصالح بذر ابراز میشود و به همین مناسبت هم گزارشهایی از انواع بذرهای مختلف از نقاط
دوردست دریافت میدارند( ».مکبن روز)84 :1010 ،
بازتاب سيماي زنان شاخص در گزارش سياحان
بنابر گزارشهای سیاحان در دورهء قاجار ،حضور فعال زن در تمامی عرصههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی موجب
استحکام و پایداری ساختار اجتماعی ایل می شده است .چنانچه گفته شد الیارد ،بیشوپ و مکبن روز از معدود سیاحانی
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بودند که برای مدتی در ایل زندگی کردند .افزون بر این که با فرهنگ و آداب و رسوم زندگی ایلی و بختیاریها آشنا
شدند ،با مردم ایل ارتباط صمیمانهای برقرار کردند .به طوری که بختیاریها به الیزابت مکبنروز بیبی گلافروز می
گفتند( .پوربختیار )08 :1040،با توجه به مقام و جایگاه منحصر به فرد بیبی در بین جامعه ایلی میتوان نتیجه گرفت که
او محبوبیت بسیاری در بین بختیاریها کسب کرده بود .در خالل گزارشهای این سیاحان زنانی معرفی شدند که در
میان دیگر هم جنسان عصر خود سرآمد بودند و باعث مباهات و افتخار ایلی به شمار می آمدند که از آن برخاسته بودند.
صبر و استقامت این زنان ،نفوذ و قدرتی که در میان ایل داشتند و یا اطالعاتی که در رابطه با تاریخ ایل به سیاحان ارائه
میدادند ،از مواردی است که باعث شده سیاحان به آنها توجه بیشتری معطوف داشته و شمهای از زندگی ایشان را در
گزارش خود بیاورند .در زیر به شرح برخی از این زنان پرداخته خواهد شد:
خاتونجان خانم :همسر بزرگ محمدتقیخان کیانارثی چهارلنگ ،دختر یکی از خوانین لرستان بود .او همسر مورد
توجه و سوگلیخان بود و در نبود همسرش به حل و فصل امور میپرداخت .الیارد بارها درایت و کاردانی او را ستایش
کرده و او را یکی از مشاوران محمدتقیخان که در تصمیمگیریهای سیاسی وی مؤثر بود؛ معرفی کردهاست .با وجود
این که پس از زندانی شدن محمدتقیخان ،نفوذ و قدرت شاخه چهارلنگ به خصوص کیانارثی به شدت کاهش مییابد؛
خاتونجان خانم همچنان متنفذ در بین طایفه باقی میماند .او مورد اطمینان الیارد بوده و بارها محبتها و توجه خاتون
جان خانم را همچون مادری مهربان خواندهاست( .الیارد)111-88 :1031 ،
حاجيه بيبيزينب :دختر ابدالخان و مادرش دختر شفیعخان عموزاده حسینقلیخانایلخانی ،همسرش امامقلیخان
حاجی ایلخانی بودهاست .چنان که بیشوپ اشاره کرده زمانی که به اردل مقر حاجیایلخانی بختیاری وارد شد .نامه
امین السلطان را برای ایلخانی فرستاد و این همسر ایلخانی بود که به او اجازه مالقات داد« .حاجیه بیبیزینب زنی چهل
ساله ،ملبس به لباسی سیاه و بسیار موقر و زیبا به کشورهای مختلفی سفر کرده و از طریق بغداد به مکه رفته و پس از
زیارت خانهء خدا از راه مصر به ایران مراجعت کردهبود( ».یشوپ )13-10 :1011 ،در حدود دو دهه بعد از بیشوپ،
مکبنروز نیز حاجیه بیبیزینب را از نزدیک دیده و او را چنین توصیف میکند« :حاجیه بیبی زینب بیوه مرحوم
حاجیایلخانی با آنکه نود سال از عمرش می گذرد ،هنوز در مسائل سیاسی ایلی دخالت دارد و از نفوذ زیادی بهرهمند
است( ».مکبن روز ) 41 :1010 ،با مقایسه گزارش این دو سیاح میتوان گفت یا حاجیه زینب در زمان بیشوپ  11ساله
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بوده و چهل ساله به نظر میرسیده و یا در زمان مکبنروز  31ساله بوده و مشقت زندگی ،چهرهء او را پیرتر نشان می
داده است.
فاطمه :مادر خاتونجان خانم از دیگر زنانی است که الیارد به او اشاره کردهاست .او راوی بسیاری از داستانهای
بختیاری و به طورکلی تاریخ شفاهی بختیاری برای الیارد بودهاست« .او داستانهای زیادی از گذشته مردم بختیاری بخاطر
داشت و همیشه مطالب جالبی از جنگها و انتقامجوییها و خونریزیها برای من حکایت مینمود( ».الیارد)81 :1031 ،
فاطمهخانم پس از دربند شدن محمدتقیخان در راه شوشتر از مشقت راه جان سپرد( .الیارد)541 :1031 ،
نتيجه
زن ،در ساختار اجتماعی ایل در دوره قاجار ،نیمی از جمعیت را شامل میشد و نقش مهمی در پایداری و استحکام نظام
خانوادگی و قبیلهای داشت .سیاحان مقام و موقعیت او در ایل بختیاری را منحصر به فرد توصیف کردهاند؛ به طوری که
او را ستون فقرات ایل و محور اصلی هر گونه تالش و کوشش میدانند .بر اساس گزارشهای سیاحان ،پوشش زنان ایل
در هر مقامی چندان تفاوتی از نظر ظاهری نداشته و تفاوت در کیفیت پارچه و نوع کار و هنری که روی لباس انجام
شده ،بودهاست .همچنین سطح سواد آنان در طوایف و تیرههای مختلف ،متفاوت بودهاست .زن بختیاری ،در تصمیم-
گیریهای سیاسی خوانین و سردارن ایل نقش مهمی داشتهاست و به نحو شایستهای وظایف شوهرانشان را در موقع
اشتغال آنها در پایتخت به انجام میرساندند .او افزون بر خانهداری و تربیت فرزندان در دوشیدن شیر ،خمیر کردن و
پخت نان ،آب بدوش کشیدن ،دوغ زدن و درست کردن ماست ،پنیر ،کره ،کشک و روغن ،و رنگرزی ،صنایع دستی،
بافتن قالی و قالیچه و دباغی ،برزگری و بلوط چینی مهارت داشت .در بین این صنایع دستی ،مهمترین آن قالیبافی بود
که در بین عشایر رواج داشت .زنان بختیاری هم چون زنان روستایی همهء مراحل تهیه قالی از ریسندگی و رنگرزی
پشم تا بافت آن را خود انجام میدادند.

پینوشت
 -1از جمله سیاحانی که در طول دوره قاجار به منطقه بختیاری سفر کرده اند می توان مکدونال کینر (،)M.Kinner
راولینسون(،)Rawlinsonالیارد( ،)Layardبارون دوبد( ،)B.Debodeاستاک( ،)E.Stackمکنزی(،)Makenziکلنل
ولز(،)Wells H.Lکلنلبل(،)Bellبلوسلینچ(،)H.B Lynchبیشوپ(،)Bishopساویر(،)Sawyerالیزابتمکبنروز
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( ،)Elizabeth Macbean Rossارنولد ویلسون( ،)A.Wilsonکالرا کولیوررایس( Clara Kolyver
،)Raysهانریرنهدالمانی( )Henri Rene Dalmanyو کوپر( )Cooperرا نام برد.
 -5فردوسی در شاهنامه بارها به تیراندازی و سوارکاری زنان در ایران باستان (داستان نبرد سهراب با زنی جنگجو و دلیر
به نام گردآفرید) اشاره کردهاست و سیاحان بارها در سفرنامهها و گزارشهای خود زنان بختیاری را سوارکاران و
تیراندازان ماهری دانستهاند.
 -0البته نباید فراموش کرد که این سیاحان سبک زندگی در ایران را با جامعهغربی مقایسه میکنند و میزان فعالیت
اجتماعی زنان شهری در برگزاری مجالس مذهبی و ایجاد مناسبات اجتماعی و سیاسی بین همسرانشان و فعالیتهای
سیاسی که پس از مشروطه کمکم علنی شد؛ نادیده گرفتهاند« .در طهران شهرت داشت که دوجینها و دستهها از اعضاء
انجمنهای سری زنان هستند که مخفی و گمنام در تحت اوامر مرکز معینی که نظم ایشان را در دست داشت میباشند»...
(شوسترآمریکائی )504 :1035 ،همچنین در جای دیگری می نویسد« :در طهران معروف بود که هر وقت زنها ،برخالف
کابینه یا دولت ،بلوا و شورش میکنند ،حالت کابینه و دولت بسیار خطرناک و سخت خواهد شد( ».شوسترآمریکائی،
)508 :1035
« -0یک بار همسر یک مأمور ایرانی که چند سال در قسطنطنیه زندگی کردهبود ،پس از بازگشت به ایران همانگونه که
در اروپا رفت و آمد می کرد ،بدون روبند از خانه خارج شد .مجتهد محل برای او پیغام فرستاد و او را از این رفتار بر
حذر داشت و هشدار داد که در صورت تکرار ،کتک مفصلی خواهدخورد( ».کولیوررایس)00 :1033 ،
 -8ظلالسلطان فرزند ناصرالدین شاه و نوهی محمدشاه قاجار است.
منابع فارسی
 احمدیکرمانی ،یحیی ،)1034( ،فرماندهان کرمان ،به تصحیح و تحشیه و با مقدمه باستانی پاریزی ،تهران :مؤسسهانتشارات دانش ،چاپ سوم.
 ادموندز ،سسیلجان ،)1035( ،یادداشتهای سیاسی ادموندز و دیگران درباره لرستان ،ترجمه لیلی بختیاری و سکندراماناللهی ،تهران :بابک.
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