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  چكيده
كردستان محسوب  ويژه م دوراني سخت براي ايران و به20/ق14آغاز سدة 

هاي عشايري پس از انقالب مشروطه، عوامل بازدارندة  شورش  بحران. شود مي
محلي و پيامدهاي وخيم جنگ جهاني اول در كردستان، سبب شد كه در آنجا 

عوامل ياد شده مانع . اي ايجاد شود كه متفاوت از ساير نقاط ايران بود شرايط ويژه
البته به دليل . سياسي و اجتماعيِ كردستان شد هاي از مشاركت فعال زنان در عرصه

ها كمتر از مردان  هاي سياسي و اجتماعي، مشاركت زنان در اين عرصه كمبود تجربه
اي يا شهري بودن آنها  بود؛ گر چه مشاركت مردان نيز به منشأ روستايي، عشيره

 .بستگيِ تام داشت

كردستان و ميزان هدف اين پژوهش بررسيِ جايگاه سياسي و اجتماعي زنان 
زندگي روزمرة زنان . م است20/ق14تأثيرگذاريِ آنان در روزگار سخت آغاز سدة 

و نقش آنان در سياست و اقتصاد با توجه به منابع، مطالبي است كه نگارنده در اين 
  .ها پرداخته است پژوهش بدان

ياسي و ايران، كردستان، مشروطه، جنگ جهاني اول، زنان، جايگاه س :ها كليدواژه
 .اجتماعي

 مقدمه

 ـ 1324(م را كه مصادف با وقايع مهمي چون انقالب مشروطه 20/ق14سدة  هاي آغاز سال
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 1390تابستان سال اول، شمارة اول، بهار و تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

بــود، ) م1918 ـــ 1914/ق1335 ـــ 1332(و جنــگ جهــاني اول ) م1908 ـــ 1905/ ق1327
  . ايراني از وضعيت سنتي به دوران نوين ناميد  توان دورانِ گذار جامعة مي

ت زنان در كردستان، ارائة نمايي كلي از جامعة كردستان در آغـاز  پيش از بررسي وضعي
اطالعـات  همانند ساير نقـاط ايـران،   . م و تأثير مشروطه بر آن ضروري است20/ق14سدة 
عمدة اطالعات بازمانده دربارة  ودر كردستان بسيار اندك  و روستايي زندگي شهري ةدربار

ر شايد اندك بودن جمعيت شهريان در برابـر  دليل اين ام. زندگي عشايري و روستايي است
توان گفت كه نحوة گذران زنـدگي ثروتمنـدان و مـردم     مي. ها بود  جمعيت عشاير و روستا

ديدگاه ) 30: 1367(ضيايي  وفئر. عاديِ شهرنشين با روستاييان و عشاير بسيار متفاوت بود
  :به گفتة او. اي دربارة زندگي شهري دارد بدبينانه

مردان معاصـر  ] ... ند[رسانيد ها را در مجالس قمار و لهو لعب به روز مي شب] نشهرنشينا[
خود حـاكم  . وسيله از هر جهت فراهم بود. همگي اتصاالً مشغول تفرج باغ سياحت بودند

  . نمودند اهالي متابعت مي] البته[به عيش و عشرت شوق تمام داشت و ] سقز[
مستبدان كامالً كنتـرل جامعـه را در اختيـار     شهري كردستان سنتي بود و ةساختار جامع

توانستند خود را به اين نام معرفـي نماينـد، انـدك     شمار كردهاي شهرنشيني كه مي. داشتند
خالف روستاييان و عشاير، مايل بودند خود را در قالـب ملـت نشـان     شايد شهريان، بر. بود

حتـي در شـهرها، بـر پايـة     جامعة كرد روابط اجتمـاعي خـود را    )64: 1383داول، . (دهند
هـاي   گيري كرد و چون طبقات باالي اجتماعي جهت اي تنظيم مي پيوندهاي خوني و عشيره

اي نو در جهت تحوالت بنيـادين در زنـدگي    كردند، امكان طرح انديشه سياسي را تعيين مي
ر اين طبقات، كـه د . رسيد دشوار بود و هر چيزي نخست بايد به تأييد اشراف و بزرگان مي

ساالر بودند و بر حيات شـهري و روسـتايي سـلطه داشـتند، بـا       دار و ديوان عين حال زمين
حتـي  . كردنـد  هرگونه تغييري در ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي به شدت مقابله مـي 

خواهي در كردستان با هدايت همين طبقـات و بـراي كسـب منـافع      توان گفت مشروطه مي
 (Zarei Mehrvarz, 2009:22-24). يه گروه ديگر پديدار شدجديد توسط گروهي از آنان عل

 . ما از دلِ همين ساختار سنتي مشروطيت برآمد و بر آن تأثيرات فراوان گذاشتا

هاي تحوالت جامعـة شـهري كردسـتان     از ثمرهدر كردستان مشروطيت جريان كه   با آن
كم بود، مشروطيت فقـط در  حا يكاريي كه بر فضاي شهر بود، اما به دليل احتياط و محافظه

دواند و نتوانسـت در گوشـه و كنـار كردسـتان      سه شهر عمدة سنندج، سقز و گروس ريشه
ضمناً، با آغاز استبداد صغير، ناگهان رهبران آن در كردستان تغيير . تغييرات وسيعي ايجاد كند
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نه تنها با رفت، عشاير كردستان  از آنجا كه مشروطه جنبشي شهري به شمار مي. موضع دادند
 ةبافـت عشـايري جامعـ   . آن همكاري نكردند، حتي ضـربات اساسـي بـر آن وارد آوردنـد    

با مخالفـت  . رفت خواهي به شمار مي كردستان پيوسته يكي از موانع اصلي جنبش مشروطه
ايجاد شد، آرامش از روسـتاها   ساالرالدولههاي  واسطة شورش عشاير و هرج و مرجي كه به

ساالران شهري، محيط شهر  ل روابط تنگاتنگ رؤساي عشاير با ديوانرخت بربست و به دلي
  )146 ـ 145: 1385زارعي مهرورز، ( .نيز تحت تأثير محيط عشايري قرار گرفت

به دليل تأثيرات طبقات باالي جامعه، نبود رهبري منسجم، ضعف روحيـة  طور كلي،  به
مشـروطه در   الدولـه  الرسـا هـاي   جمعي، ضعف روابط بازرگاني، نـاامني منطقـه و شـورش   

وضـعيت زنـان كردسـتان نيـز      ,Zarei Mehrvarz) (26-2009:22. كردستان شكست خورد
پاي تهران و شهرهاي بزرگ ديگـر   تأثير چنين فضايي قرار گرفت و آنان نتوانستند هم تحت

  .تحرك اجتماعي داشته باشند
  

  ادبيات بحث
كـدام   متنوع و بسيار زيـاد اسـت، امـا هـيچ    جاي مانده دربارة كردستان  هاي بر با آنكه نوشته

به طور كلي، منابع و مĤخذ دربارة كردسـتان بـه   . اطالعاتي دربارة زنان و جايگاه آنان ندارند
برخي منابع در ميان منابع كالسيك، . شود هاي نوين تقسيم مي دو بخش كالسيك و پژوهش

تـاريخ انقـالب   خطـي   و نسـخة  تـاريخ مـردوخ  مهم و درجه اول دربارة كردسـتان، ماننـد   
سـفرنامة هـانري   هايي همچون  اما، سفرنامه. در اين زمينه اطالعات مهمي ندارند 2كردستان
 ة، نگاشتتحفة ناصريدر . روند منبعي غني در اين زمينه به شمار مي سفرنامة پوالكو  بايندر

آمـده   ، مطالبي جسته و گريخته دربارة سـختي زنـدگانيِ زنـان كـرد    ميرزا شكراهللا سنندجي
وحشـت در  ، در كتاب كوچـك  )ش 1370 :ف(، تاجر فعال سقزي مصطفي تيمورزاده. است
، در خـالل   ...  هـايي از كردسـتان   يادداشـت ، و رئوف ضيايي در خاطراتش، موسوم به سقز

 . اند توصيف وضعيت سياسي و اجتماعي كردستان، مطالبي نيز دربارة زنان آورده

وجود در آرشيوهاي مجلس و سازمان اسناد و مراكـز  اسناد خطيِ ماطالعات موجود در 
سـاالر   ، ديـوان اعظـم   خان آصف نقي همسر ميرزا علي ـ خانم بزرگهاي  ديگر، از جمله نامه

، خـانم همسـر دوم   بهجـت همسـر اول و   خانم طلعت  ماه ـ معروف آن دوران در كردستان
ساالران و مالكان روستاها،  انهاي زنان روستايي به همسرانِ اين ديو ، و عريضهساعدالسلطان

كه همگي در آرشيو سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اسـتان كردستــان   
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همچنـين  و شـوند، در ايـن زمينـه     نگهداري مي) اعظم اسناد فهرست ناشدة خاندان آصف (
 بخشي به اوضاع سياسي و اجتماعيِ كردستان در آن روزگار بسـيار ارزشـمندند و   روشنايي

  .كنند ها از زندگاني اجتماعي و اقتصادي زنان كرد را بازگو مي بسياري از ناگفته
هـاي كلـيِ فرهنگـي، تـاريخي،      جنبـه   هاي مستشرقان با آنكه عمدتاً به برخي از پژوهش

بـاره    ايـن  اند، گاه در سياسي، اقتصادي و اجتماعي كردستان در قلمرو ايران و عثماني پرداخته
، از مشـاهير  (Martin Van Bruinessen) سـن  مـارتين ون بـرواين  جملـه،  از آن . مفيد است

سـاختارهاي  (آغا، شيخ و دولـت  : شناسيِ مردم كرد جامعه، در كتابِ  شناس كنوني جهان كرد
زنان در جايگاه رهبران سياسي : زنه خانم تا ليال از عادله«و مقالة  )اجتماعي و سياسي كردستان

  .، تا حدودي به اين موضوع پرداخته است(Eruinessen, 2001:95-112)» در كردستان
تا آنجا كه نگارنده كاويده است، دربارة زنان كُرد ايران در اين دوران گذار، يعني آغازِ سدة 

هـاي غربـي    نقص بزرگ پژوهش. م تاكنون مطلبي به زبان فارسي نگاشته نشده است20/ق14
ضـمناً، آنـان   . و آرشيوهاي داخل ايـران اسـت   نيز همانا دسترسي نداشتن كردشناسان به اسناد

  هـاي آنهـا   اين، پژوهش بنابر. اند كه عمدتاً دربارة زمان حال است پرداخته بيشتر به موضوعاتي 
رو، اين پژوهش در نوع خود تا حدود زيادي  از اين. م سطحي است20/ق14دربارة آغاز سدة 

  . ويژة خود را نيز به همراه داشته باشدتواند نقايص  البته همين دليل ساده مي. يگانه است
  

  هدف و روش پژوهش
نگارنده در اين پژوهش، در پيِ پاسخ به اين پرسش است كه آيا زنـان در زنـدگي سياسـي و    

به عبارت ديگر، هدف اين پژوهش بررسيِ ميزان . اند اجتماعي كردستان نقشِ درخوري داشته
البته بايد گفت كـه نگارنـده در   . كردستان است تأثيرگذاريِ زنان بر اوضاع سياسي و اجتماعيِ

هاي زنـدگي اجتمـاعي و سياسـيِ زنـان كردسـتان       اين پژوهش تنها به بررسي برخي از جنبه
از سـوي  . ها مطلبي به دست آورده است آن ةپرداخته است كه در اسناد و منابع تاريخي در بار

رج و اميد است ايـن پـژوهش آغـازي    ها از حوصلة اين مقاله خا ديگر، پرداختن به تمام جنبه
هاي اين پژوهش، پراكندگي اسناد،  از جمله دشواري. باره باشد اين  هاي ديگر در براي پژوهش

 . ها است حتي فهرست نشدن اسناد و دسترسي سخت به آن فهرست غلط و

هـاي جديـد انجـام     اين پژوهش بر پاية منابع، آرشيوهاي داخل ايران، مصاحبه و پژوهش
هاي تاريخي دربارة نقش زنان در  البته با ذكر اين نكته كه داده. ه و روش آن توصيفي استيافت

  .ها را زدود توان، با الهام از شيوة استقرا، برخي از ابهام امور گوناگون كامالً گويا نيستند، اما مي
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   روزمره زندگي
از زنان در ميان كردها شرقان، هاي مست ها و پژوهش هاي اكثر منابع، مانند سفرنامه بر نوشته  بنا

آنـان از مـردان   . نسبت به زنان عرب، ترك و فارس برخوردار بودنـد تري  وضعيت متفاوت
توان گفـت   مي )25: 1376كينان، . (نددش سراسيمه نمي آنانو از ديدن  گرفتند نمي بيگانه رو

نيكيتـين،  ( .فتنـد ر مسلمان بـه شـمار مـي    اقوام روترين پيش از ،احترام به زنان نظرردها از كُ
شـان بـه گفتگـو     حتـي اغلـب در مسـائل اجتمـاعي بـا همسـران       هـا آن )220 ـ 211: 1378
؛ مينورسـكي،  18: 1381سجادي، ( خواندند مي شان حتي پسران را به نام مادران .ستندنش مي

آنان معموالً در انتخاب همسـر آزادي  . شد ها بر فرزندان اطالق مي و گاه نام زن )75: 1379
  . كردند مل داشتند و در اجتماعات آزادانه رفت و آمد ميكا

مرد روستايي پـس از پايـان فصـل    . عهدة زنان بود با وجود اين، بسياري از امور خانه بر
درو، زمان كافي براي استراحت در طول پاييز و زمستان داشـت، امـا زنـان چنـين فرصـتي      

 داري، خانـه نات اهلي و امور مربوط بـه  نان گرفته تا دوشيدن شير حيوا  از پخت. يافتند نمي
آنان هنگـام   .زنان بود ةعهد داري بر مراقبت از فرزندان و مهمان شامل آشپزي، نظافت خانه،

كـار و   زنان عشاير و روستايي اغلب سوار. كردند ، از مهمانان پذيرايي ميشان غيبت همسران
زد، به احتمال قوي  ها سرمي از آن خطايي اما اگر ،دامن بودند زنان كرد پاك. چي بودند تفنگ

همانند ساير نقاط ايران در آن روزگار، مردان ) 75ـ  76: 1379مينورسكي، ( .شدند كشته مي
. هاي گوناگون از مجازات بگريزند توانستند پس از آزارِ زن خود، با استفاده از راه معموالً مي

] هـاجر [زده بـود، در امـامزاده   ، مردي كه دو زخم بر همسر خـود  ايرانبه گزارش روزنامة 
زنـدگي زنـان   ) 4ق، ص1314صفر  ،890، ش ايرانروزنامة . (خاتون سنندج بست نشست

فرسـاي   زنـدگي طاقـت   ةدربار ناصري ةتحفمؤلف . بار بود روستايي بسيار سخت و مشقت
  : آورده استاي جوانرود  زنان عشيره

ش خوابيده، به پشت بسته و دو طفل خواره در ميان شير ةها يك گهواره، كه بچ بعضي از زن
سياه چـادر، كـه بـه گـاو و خـر       سه چهار ساله را بر هر دوش خود سوار كرده و چند بارِ

پيمود  پنج فرسخ راه مي راند و به اين ترتيب، چهار ها را نيز مي گذاشته بودند، در جلو و آن
ه و اجاق در زمين حفر ها را گذاشته و چادر را افراشت و به محض ورود به منزل، فوري آن

دوشـد؛ بعـد بـه     ها شير مي ناكند و بچه را شير داده، از حيو وشن، خمير ميركرده و آتش 
   )52ـ  53: 1366سنندجي، ( .كند د و اسباب آسايش شوهر را مهيا ميزپردا پختن نان مي

هـا و   تأمين آب از چشمه، دوشـيدن گـاو و گوسـفند، آوردن مـواد مـورد نيـاز از كـوه       
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در  اما .بر عهده داشتند ياز جمله اموري بود كه زنان عشاير و روستاي ،كردن فرزندان بزرگ
 زنـان شـهري  : تا حدودي فرق گذاشت اين زمينه، بايد بين زنان شهري، روستايي و عشاير

 »خـانم «هـا   رؤساي ايل، كه بـه آن  زنانِ ؛تر بودند راحت زنان روستايي و عشايرياز  نسبه به
زنـدگي آنـان نمـوداري از    ) 211: 1378نيكيتـين  ( .نـدگي راحتـي داشـتند   زنيـز  گفتند،  مي

شان بود؛ بدين معني كه اگر همسـر او در شـهر از صـنف بازاريـان بـود،       وضعيت اقتصادي
يافـت؛ و اگـر همسـر او رعيتـي روسـتايي بـود، طبعـاً         احترام او به همان اندازه افزايش مي

سـاالران،   ي جامعه، مانند بازاريـان و ديـوان  زنان طبقات باال. گرفت زندگي بر او سخت مي
از لحـاظ شـيوة معيشـت،    . سـپردند  كردند و انجام امور خانه را به آنان مـي  كلفت اختيار مي

نشينيِ صرف تا حدود زيادي فاصـله گرفتـه    زندگي زنان عشاير در اين دورة از حالت كوچ
در روسـتاها صـاحب زمـين    و به سطح زندگي روستايي رسيده بود، زيرا بسياري از عشاير 

نشيني به  شده بودند و بدين ترتيب، سبك زندگي زنانِ عشايري نيز تا حدود زيادي از كوچ
سوي تلفيقي از زندگي شهري و روستايي تغيير يافته بـود، گرچـه تغييـر انديشـه و مـنش      

لعـه،  به هنگام حملة دشمن، زنان و كودكـان، در ق  .طلبيد اجتماعيِ آنان زمان بيشتري را مي
امـا اگـر دشـمن    ) 159ــ   160: 1380 سـنجابي، . (به زندگي روزمرة خـود مشـغول بودنـد   

شد، زيـرا   توانست وارد شهر يا روستا شود، شرايط براي دختران و زنان بسيار دشوار مي مي
  . كرد خطر اسارت و بردگي آنان را تهديد مي

. شـد  ن فاميـل برگـزار مـي   معموالً ازدواج دختران و زنانِ كُرد با وساطت پـدر و بزرگـا  
كوشـيدند بـا شـيوة     آمد، همين بزرگان مي كه اختالفي ميان زن و شوهرش پديد مي هنگامي

شـد، پايگـاه    كدخدامنشي آن را حل و فصل نمايند، اما اگر اين اختالف به طالق منتهي مي
مانده  هاي فراواني از زنان بيوه باقي عريضه. شد اجتماعي و اقتصادي زن به شدت تهديد مي

نكـه   مردان براي آ. هاي ماليِ ديگران است دهندة شكايت زنان از سوء استفاده است كه نشان
عبـاس خـان   در يك نمونة بارز، . كردند مي  آورند، گاه توطئه زنان زيبا را به ازدواج خود در

را با قهوه مسموم كرد و پس از مدتي توانسـت   خان حسينبرادر خود  سردار رشيد اردالن،
   )157 ـ 158: 1380سنجابي، . (خالف تمايلش، به عقد خود درآورد وة جوان او را بربي

هاي  هاي دينيِ كردستان، ممكن بود پاي قدرت در موارد استثنايي، از جمله ازدواج اقليت
معموالً حكومت كردسـتان، نماينـدگان عثمـاني، روس و خليفـة     . خارجي هم به ميان بيايد
دادنـد و هـر كـدام     زدواج اتباع مسيحي و يهودي حساسيت نشان ميارامنه در كردستان به ا
   3.دانستند ها را حق خود مي نظارت بر ازدواج آن
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  پوشاك 
سـياحاني كـه در سـدة نـوزدهم      .هاي گوناگون و عموماً تيـره بـود   به رنگ كُرد لباس زنان

. ديگر ايران دانسـتند ميالدي از كردستان بازديد كردند، عموماً لباس آنان را متفاوت از نقاط 
شان تا زانو برهنـه  ي ها غالباً پاها و ساق. پوشيدند مي  نان مانند مردان، پيراهني از كرباس آبيز

 .كردنـد  شان را پنهـان نمـي   اما صورت )137: 1357جكسن، ( .بود و روسري بر سر داشتند
  : نوشته استلباس مردم سنندج  ةدربار شكراهللا سنندجي

بلوكات شهر، و با لباس سـاير ممالـك    ساير اكراد ة، بر خالف البس... رلباس اهالي اين شه
. گذارنـد  به سر مـي  ... هاي غريب كاله و مشكي به وضع] زنان كرد[  تفاوت است عجم بي
 رشلوا (خچشور  گيرند و بي به همان ياساي قديم كردي، رو نمي ،هاي غيرمعروف غالب زن

  )18:  1366( .روند و روبنده راه مي) گشاد و بلند
از كردسـتان ديـدن   در اواخر سدة نوزدهم مـيالدي  كه  ،(Henry Binder) هانري بايندر

لباسـي  «، زنـان كـرد   او روايتبه . دانست تر از لباس زنان مسيحي  را راحت نها، لباس آكرد
هـايي اسـت    ها داراي شليطه بعضي از آن] لباس[. پوشند كه بسيار عجيب و غريب است مي

) 403: 1370باينـدر،  (» .رنگ و يا نـيم تنـه   دامني سرخ] با[جنس ني دارند،  ايي ازه كه چيز
البته بايد گفت كه ايـن لبـاس    .كنند تفاوت استفاده مي قدريزنان كرد هنوز از اين لباس، با 

  .برگرفته از فرهنگ كهن و شرايط زندگي در محيط كوهستانيِ كردستان بود
  

  سياست وزنان 
اي مردساالر شناخته شده، اما در برخـي از مـوارد زنـان توانسـتند      امعهگرچه جامعة كرد ج

ميزان  4(Bruinnessen, 2001: 95). نقش سياسي و حتي گاه نظامي در درجات باال ايفا كنند
 مـردان و اوضـاع سياسـيِ    و رفتـار  به قابليـت آنـان   ،دخالت زنان در امور سياسي و ديواني

توانايي در امور سياسي دخالـت   رخي از زنان در حدبا اين وصف، ب. واليت بستگي داشت
ناشناخته و گاه رنگ،  همانند ساير اياالت ايران، كم ،آنانسياسي كردند؛ گرچه ميزان نفوذ  مي
اي از موارد رهبري قبيلة   زنان در پاره .بود و معموالً در پشت صحنه بدون پشتوانه ،رنگ كم

مينورسـكي،  . (كردنـد  رضايت اتبـاع را جلـب مـي    گرفتند و خود را با موفقيت بر عهده مي
 )29ـ  30: 1380؛ سجادي، 25: 1376؛ كينان، 75ـ  76: 1379

ميرزا فرزند  ـ سلطانالساعداالسالم و همسر اول  شيخ اهللا لطف  مال، دختر طلعت خانم ماه
ي هـاي ديـوان   گاه نقش ـ ساالر مشهور آن دوران در سنندج ديوان، اعظم خان آصف نقي  علي
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ي ارائه يها به شوهرش پيشنهاد  مالي و نظامي ،كارهاي ديواني ةاو همچنين دربار. كرد ايفا مي
و گـاه   مـدت  كوتاه  موريت سياسي يا نظاميأبدون زنان خود به م ساالران كرد ديوان 5.داد مي

هشت سال حكومت اسفندآباد و ييالق، همسر و  در مدت السلطان ساعد. رفتند ميبلندمدت 
اين كـار مـانع از   . ، نگاه داشتاعظم آصفان خود را در سنندج و نزد خانواده پدري، فرزند

شـد، گرچـه در ايـن وضـع گـاه دچـار دردسـرهايي         استقالل زن در خانة پدر شوهر نمـي 
كـرد و كسـي را بـراي     شان ارسال مي در اين حالت، شوهر هزينة زندگي را براي. شدند مي

  . ردك شان معرفي مي رسيدگي به كارهاي
در سياسـت دخالـت    اعظـم   آصـف زنـان خانـدان    بيشـتر مورد بررسي،  ةاصوالً در دور

؛ اعظم آصفزنان اول و دوم  ،خانم بزرگ خانمو  خانم اردالن  نساء پرياز جمله  ،كردند مي
تـر   ا برجسـته نهـ آ ةشـك، از همـ   بـي  6.زن اعزازالسـلطنه  واعظـم    آصـف دختر  ،خانم  ناهيد
بنـابر   .كـرد  درك مـي   متنفذ داشت و وقايع را به خـوبي  ياو شخصيت. بود خانم  بزرگ خانم
  7.نظارت كندهمسر و فرزندانش بر امور اخالقيِ كوشيد  ميهاي بازمانده، او پيوسته  نامه

ـ  دادند عمدتاً ترجيح مي زناناي از عدليه در كردستان ايجاد شده بود،  با آنكه شعبه اي رب
خطاب  اي عريضه داخت نفقه توسط همسر و جز آنها،، از قبيل پرشان رسيدگي به مشكالت

براي جلب توجه، در كنار عريضه مبلغي پول  هاآن. دبنويسنساالران  به زنان حاكمان و ديوان
سـاالران كُـرد در ايـن دوره     اين امر بيانگر تأثير همسرانِ ديـوان  .فرستادند اي هم مي يا هديه
 ساعدالسـلطان ، همسـر دوم  خانم  بهجت هاي بسياري از اين دست خطاب به عريضه .است

  .باقي مانده است
زنان شهري در جريان ايفاي نقش حـزب دمـوكرات در جريـان جنـگ جهـاني اول و      
اعتصابات مردم كردستان عليه حاكمِ منصوب از جانب دولت مركزي فعاالنه شركت كردند؛ 

كننـدگان   براي اعتصاب زنان. ساالرانِ كرد بود هاي ديوان گرچه اين اعتصابات نتيجة دسيسه
  8 .ها حضور داشتند ها ساعت پختند و در ميان آن غذا مي

آنكه اندك اميدهاي بازمانده براي برقـراري حكومـت    بر   وقوع جنگ جهاني اول، عالوه
باد داد، سبب شد كـه نگـرشِ سـنّتي در كردسـتان ادامـه يابـد و زنـان را از         مشروطه را بر 

  . و اجتماعي بيش از پيش محروم كند يابي به امتيازات سياسي دست
 

  زنان و اقتصاد
به دليل خودكفايي نسبي اقتصاد عشايري و روستايي در كردستان در آغاز سدة بيستم، زنان 
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نقش انكارناپذيري در اقتصاد خانوادة خود برعهده داشتند، اما نقـش زنـان شـهري در ايـن     
. بخشي عمده را مردان برعهده داشـتند شد و  زمينه محدود به برخي امور اقتصاديِ خانه مي

اما آشكار است زنان عشايري و روستايي در انتخاب اين سبك زنـدگي اختيـاري از خـود    
دليل اشتغال همسران و مردانِ خـانواده بـه امـور كشـاورزي يـا       عبارت ديگر، به به. نداشتند

از سوي ديگر، . ذيرندجنگي، زنان ناچار بودند اين ميزان از مسئوليت اقتصادي خانواده را بپ
توانستند آزادانه و مستقالً وارد معـامالت   مطابق اسناد بازمانده، زنان طبقات باالي جامعه مي

، از بازاريان معروف سنندج، از خواجه پرويز مسيحيبراي نمونه، . اقتصادي در جامعه شوند
 5/2تومان وام، با سپردن وثيقة  1920، والي سابق كردستان، مبلغ خسرو خان، همسر كلثوم ام

 2880دانگ از دو قرية ميركي و گنداب، در اطراف سنندج دريافت و سال بعد خـود مبلـغ   
ورود  )90: 1388زارعـي مهـرورز،   ( 9.تومان، تقريباً با همان شـرايط، بـه او پرداخـت كـرد    

به نظـر  . رسيد گونه معامالت امري عادي به نظر مي ساالران و بازاريان در اين همسران ديوان
رسد كه ميزان استطاعت مالي و اقتصادي زنان، تأثير مستقيمي بر ميزان نفـوذ سياسـي و    مي

  .اجتماعي آنان داشت
 

  سرپرست زنان بي
شـان بسـيار ضـعيف و     زنان كُرد پس از مـرگ شـوهران   ها، موقعيت  با وجود برخي برتري

افتاد كه شوهر حتي بدون صدورِ طالق، زنش را از خانـه بيـرون    اق ميگاه اتف. شكننده بود
خيـر   قـدم ) 1368 :سعدونديان واتحاديه. (پرداخت اي هم به او نمي گونه نفقه كرد و هيچ مي

، پس از مرگ شوهرش، به مجلس عريضه نوشت كه پـنج هـزار تومـان امـالك و     گروسي
تصرف خانة مسـكوني او و چهـار    ثروت او، با حمايت دولت تصرف گرديد و حتي قصد

در بهترين حالت، رجال متنفذ زنان بيـوه را وادار بـه فـروش امـوال و      10.فرزندش را دارند
تمـام امـوال    ــ  االيالـه  خـان نـاظم   ميرزا حسنهمسر  ـ خانم  زمانه. كردند امالك موروثي مي

تومـان بـه   را بـه مبلـغ هـزار    ...  و» امالك و دهـات و منقـول و منصـوب   «موروث، شامل 
 ــ  ار داشتد كه با او اختالفات ريشه ـ اعظم غالمحسين خان مشيرديوان، برادر مستبد آصف

  .اينها مواردي بود كه زنان ثروتمند شهرنشين به آن دچار بودند 11.كرد» نذر شرعي«
مراتب از اين بدتر بـود؛ زيـرا آنـان، بـه جـايي دسترسـي        وضع زنان بيوه در روستاها به

بور بودند در دعواها و طالق و غيره، به كدخدا، ارباب، مباشر يا مالك روسـتا  نداشتند و مج
توانسـتند بـه مراجـع گونـاگون ماننـد مجلـس، وزارت        زنان شهرنشين مـي  12.مراجعه كنند
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بـا گذشـت سـاليان و پـس از سـقوط       13.خارجه، از طريق كارگزار كردستان، مراجعه كننـد 
چون حق انتخـاب   ماعي توانستند امتيازات چندي، همسلسلة قاجار، زنان طبقات باالي اجت

  14.مكان زندگي، با ثبت در سند ازدواج، را كسب كنند
از دختـران و   انـدك  دامن بودند، اما گروهي گونه كه پيشتر گفته شد، زنان كرد پاك همان

آمـد  دستي، وارد عرصة غيرمتعارف زندگي و در زنان نيز بودند، كه عمدتاً به دليل فقر و تنگ
اي داشتند و توسط عشاير رقيب دزديده، و به ايـن   اين زنان عمدتاً خاستگاه عشيره. شدند مي

بـه گفتـة   . كردنـد  عشاير نيز از اين طريق كسبِ درآمـد مـي  گاه البته . شدند كارها واداشته مي
بيشـتر ايـن   . فروختنـد  ، برخي از عشاير كُرد دختران خود را در ازايِ مبالغي اندك ميپوالك

كردنـد و   ختران پس از رسيدن به سن بلوغ، با يكي از اعضاي خـانوادة ميزبـان ازدواج مـي   د
در حمالت عشاير به روسـتاهاي  ) 73: 1368پوالك، . (شدند بدين ترتيب، از اسارت آزاد مي

عشاير برخي از ايـن  . كرد شدت تهديد مي كردستان، خطر اسارت زنان و دختران جوان را به
داشـتند يـا    گماردند و برخي را به كارهاي خـالف وامـي   به كلفتي خود ميدختران و زنان را 

 .فروختند مي

اي موسوم  ها در نيم فرسخي سنندج، دهكده ، تا مدت»سوزماني«زنان بدكاره، معروف به 
م آن مكـان را  1893/ق1311در  اميرنظام  گروسـي را داير كرده بودند تا آن كه » قشالق«به 

گرچـه او  ) 173: 1364 كردسـتاني، . (هـاي ديگـري تبعيـد كـرد     انتخريب و زنان را به مك
نتوانست با اين اقدامِ خشن مشكل آن زنان را حل كند، اما شـايد علـت اصـلي عـزم او در     

هاي واگيـردار و فسـاد    بر حميت ديني، جلوگيري از شيوع بيماري نابودي اين مكان، عالوه
زديده شده، به عنوان رقاصـه بـه درباريـان    گروهي از همين زنانِ د. اخالق در كردستان بود

. آوردنـد  شان از اين راه پـول هنگفتـي بـه دسـت مـي      زنان و فروشندگان. شدند فروخته مي
  )202: 1368پوالك، (

اغراق خالي نيست در مورد از كه  ، در خاطرات خود، گزارشي)56ـ  55، 1380(تيمورزاده
   :ز در آن دوران ارائه داده استوضعيت ناگوار اخالقي، فرهنگي و اجتماعي شهر سق

بساط . هاي متمول رواج پيدا كرد زاده و تجارزاده بازار اوباش و الواط جوانان و خوانين بيگ
و بـه دليـل وضـعيت بـد     [از روي ناچـاري   ... مذهب و نماز و روزه و ديانت برچيده شد

 . ، در ميان اكثريت، فسق و فجور افزوده گرديد]اقتصادي

جنـگ   در پـي  ارشِ تاجر سقزي كه نمونة آن در منابع ديگر نيامده است،مطابق اين گز
بايـد  . انحطاط اخالقي گسـترش يافـت   فساد اخالقي در سقز رواج پيدا كرد و جهاني اول،
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ضمناً، نگارنده نتوانسته است . گفت كه اين امر با شرايط جامعة سنتّي كردستان در تضاد بود
زارشِ مشابه ديگري از سـاير شـهرها، روسـتاييان و محـيط     باره در منابع تاريخي گ  اين در 

نتيجة وقوع جنگ در كردسـتان تغييراتـي در فضـاي     حال، در  هر  به. عشايريِ كردستان بيابد
اجتماعي و سياسي به وجود آمد، اما پس از پايان جنگ، جامعه به سرعت در صـدد تـرميم   

  .ه حال عادي بازگشتتوان گفت كه پس از چند سال اوضاع ب آن برآمد و مي
  

  گيري نتيجه
اي استوار بود و طبقات باالي اجتماعي بـا هـر    جامعة كرد بر پاية پيوندهاي خوني و عشيره

به دليل موانع گوناگوني كه بر سر راه . كردند شدت مقابله مي تغييري در ساختار اجتماعي به
. در منطقه دسـت يابـد   مشروطه در كردستان ايجاد شد، مشروطه نتوانست به جايگاهي واال

مخالفت عشاير بـا مشـروطه، هـرج و مـرج ناشـي از      : برخي از اين موانع عبارت بودند از
هـر كـدام از ايـن عوامـل بـه تنهـايي        .، وقوع جنـگ جهـاني اول  ساالرالدولههاي  شورش

توانست جامعة كردستان را بيشتر به سوي افراط و احتياط نسبت به اعمال دولت مركزي  مي
وقوع جنگ جهاني اول، كه عاملي خارجي در رونـد امـور سياسـي و اجتمـاعي     . دپيش ببر

نشينيِ بيشتر، ناامني اجتماعي و  هايي مانند خانه شد، سببِ محدوديت كردستان محسوب مي
  . تشديد محيط مردساالر براي زنان شد

حقوق  توانستند به بسياري از نشست، شايد زنان مي اگر مشروطه در كردستان به ثمر مي
هـاي سياسـي و    البته بايد در نظر داشت كه به دليـل كمبـود تجربـه   . و امتيازات دست يابند

امكـان  . اجتماعي، درك زنان از مشروطه و به طور كلي، امور سياسي كمتـر از مـردان بـود   
فعاليت سياسي و اجتماعي براي زنان و تأثيرگذاري بر جامعه فراهم نبود؛ گرچه درك مردان 

از . شان داشت هاي عشايري يا تربيت روستايي ر تمايالت استبداديِ جامعه، ريشهنيز ريشه د
م، 20/ق14توان گفت جامعة كرد، همانند ساير واليات ايران در آغاز سـدة   سوي ديگر، مي

هاي بيشتري در عرصة اجتماعي برخوردار  گرچه زنان كُرد از آزادي. اي مردساالر بود جامعه
شتر معطوف به عرف و آداب و رسوم كُردها بـود و از اعتقادشـان بـه    ها بي بودند، آن آزادي

  . گرفت مبانيِ آزادي سرچشمه نمي
توان گفت زنان روستايي و عشايري، در مقايسه با زنان شهري، از زندگي كمتر بهره  مي

دانسـتند چگونـه از حقـوق     زنان روستايي نمـي . شد شان بيشتر تضييع مي بردند و حقوق مي
سـفيدان يـا    همين دليل، در مواردي كه نياز به حمايت داشتند، بـه ريـش   به. كنندخود دفاع 
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اما زنان عشاير، به دليل جنب و جوش دائمي فرصـتي بـراي   . شدند مردان فاميل متوسل مي
دانسـتند كـه    دردسرتر نداشتند و شايد حتي نمـي  انديشيدن دربارة حقوق خود و زندگي كم

البته آشكارا زنـدگاني  . اي از وضعيت خود نداشتند ان گلهشان چيست؛ بنابراين، چند حقوق
  . تر از زنان روستايي و شهري بود آنان بسي سخت

بخشي از تضييع حقوق زنان به ناآگاهي آنان، نارضايتي جامعه از فراگيريِ سواد ابتدايي 
 ايـن محـيط مردسـاالر در   . شد توسط زنان، و بخشي به محيط مردساالرِ پيرامون مربوط مي
محـيط زنـدگيِ عشـاير بـه دو     . ميان عشاير و روستاييان بيشتر و در شهر كمتر مشهود بـود 

داري، پخت و پز، تهيـة نـان،    بخش دروني شاملِ بچه. شد بخش بيروني و دروني تقسيم مي
ها، كه بر عهدة زنان بود؛ و بخش بيروني شامل امور نظـامي   دوشيدن شير، آشپزي و جز آن

در چنين محيطي انتظـار دخالـت زنـان    . ي مردان بود برعهده) قشالق ييالق و(و امور كوچ 
ويـژه زنـانِ    در امور سياسـي بيهـوده بـود؛ امـا وضـعيت زنـان طبقـات بـااليِ شـهري، بـه          

. آنان در امور اقتصادي و سياسـي دخيـل بودنـد   . اي متفاوت بود ساالرانِ كرد تا اندازه ديوان
مردان، در برخي كارهـاي اقتصـادي ماننـد خريـد،      توانستند بدون دخالت عنوان مثال، مي به

گرچـه در آن  . فروش و رهن ملك شخصي، گرفتن يا اعطاي وام با سود معين وارد شـوند 
روزگار امكان رفتن به مدرسه هنوز برايشان فراهم نشده بود، امـا دختـران و زنـان طبقـات     

نمونـة بـارز ايـن زنـان،     . شـوند  توانستند با استخدام معلم سرخانه باسـواد   باالي شهري مي
و     دخالت. بود اعظم آصفهمسرِ  ها و اعمال نفوذهاي او در امور ديواني و سياسـي گـاه جـ

اما، در مجموع، بايد گفت كه نقش سياسي زنـان شـهري   . كرد سياسي واليت را تلطيف مي
در مقابل اين نقشِ اندك سياسـي و اجتمـاعي، آنـان نيـز وظـايف      . بسي كمتر از مردان بود

وقفه بر عهـده   نوازي، را بي سنگين انجام كارهاي خانه، از نظافت تا تربيت فرزندان و مهمان
م يكـي از  20/ق14با توجه به عوامل مذكور بايد گفت زنان كردستان در آغاز سدة . داشتند
هـا نسـبت بـه سـاير      رغم برخي آزادي هاي زندگي را تجربه كردند و علي ترين دوره سخت

هـاي   انستند در جهت مشاركت در امور سياسـي و اقتصـادي كردسـتان گـام    نقاط ايران، نتو
 .مؤثري بردارند

  
  نوشت پي

مرزهاي كردستان ايران در عصر . در اين پژوهش، منظور كردستان ايران در اواخر عهد قاجار است .1
نيـز   را) رود كنوني در كرمانشـاه  جوان(بوده و مركز تمركز عشاير جاف   تر از اكنون قاجار گسترده
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كه در دورة ناصري بخشي از كردستان ايـران بـه دسـت قـواي عثمـاني       آن  پس از . شد شامل مي
تصرف شد، دو ناحية لرستان و همدان هم از ايالت مركزيه مجزا و واليت كردسـتان بـا مركزيـت    

البته در اواخر عهد . فرسنگ مربع، جزء بيست مملكت ايران شد 2250سنندج، با مساحت تقريبي 
هـم از كردسـتان منفـك و     ،)قروه و بيجار كنوني(، شامل ييالق و اسفندآباد ار، واليت گروسقاج

نبود و گاه براي هر دو   اما اين امر دائمي. حاكم مستقلي از جانب دولت مركزي براي آن تعيين شد
 )136: 1389؛ همو، 25: 1385زارعي مهرورز، . (شد واليت يك حاكم معرفي و اعزام مي

 ايـن اثـر  . به چاپ خواهد رسـيد   آقاي كاوه بيات، كه به زودي در انتشارات شيرازه متعلق به .2
/ 1280االول  الثاني يا جمـادي  زادة ربيع(نگاشتة محمد رضا افالس، فرزند صوفي محمد سليم 

/ 1344الثـاني   تا ربيع 1329هاي  صفحه، كه شامل وقايع سال 178، در )در سنندج 1862اكتبر  
مطالب آن از ديدگاه يك فـرد متوسـط از درون اجتمـاع شـهري     . است 1925ر تا نوامب 1911 

مؤلـف  . كردستان، براي بررسي و تكميل وقايع و رويدادهاي كردستان بسيار ارزشـمند اسـت  
بر دارد، گاه به امور اجتماعي و اقتصـادي    عالوه بر وقايع سياسي، كه بخش عمدة كتاب را در

 .ة زنان مطلب درخور توجهي نداردنيز توجه كرده است؛ گرچه دربار

گويا با نظارت شهبندر عثماني در كردستان با كسي ازدواج  يوسف الونديبراي نمونه، دختر برادرِ  .3
. اما حاكم كردستان آن را دخالت در امور حكومتي خود تلقي كرد و خواهان فسخ عقـد شـد  . كرد

شهبندر، با ارسال تلگرافي به سـفارت  ، خليفة ارامنه در كردستان، گويا به تحريك مطران گورگيس
سفارت عثماني نيز با استناد به آن، از وزارت . عثماني، فسخ عقد را خالف ديانت مسيحي دانست

وسـيله    خارجة ايران درخواست كرد حاكم كردستان را از دخالت در اين كار بر حذر دارد تا بدين
نهايتـاً وزارت خارجـه تسـليم    . نگاه داردجا، همچنان، مستحكم  موقعيتش را در ميان مسيحيان آن

، سواد تلگراف 1320ـ  25ـ  4ـ  15خارجه، . (خواستة مشترك خليفة ارامنه و سفارت عثماني شد
 ) خليفة ارامنه از كردستان به سفارت عثماني و نامه وزارت خارجه به كارگزار كردستان

ايـن امـر اسـباب دردسـر     . ددر نمونة ديگر، دختري مسيحي توسط كردهاي مسلمان دزديـده شـ   .4
حكومت محلي و دخالت روسـيه و نهايتـاً پناهنـدگي دو سـوي نـزاع بـه كنسـولگري روسـيه و         

احتمـاالً  [؛ 293000230/ 1ب آ 2ط  306نك سازمان اسـناد،  . (شهبندري عثماني در كردستان شد
 )1328صفر  24، ]گزارش كارگزار خارجه كردستان به وزارت خارجه

زيست، سخن گفته و او  خانم، كه در كردستان عثماني مي عادله ةن مقاله، دربارسن، در اي برواين .5
  . را با زنان سياسي كرد در دوران نوين، همچون ليال زنه مقايسه كرده است

، اعظم خاندان آصف ةناشد آرشيو سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي كردستان، اسناد فهرستنك  .6
 .تا ، بي3ن  ـ 3پا  ـ 29، پ 1914اكتبر 18 /1332ذيقعده  28، دوشنبه 1/1، ن4پا  ـ 14پ 

  .مصاحبة نگارنده با امير ارسالن آصفي .7
: اي خطاب به فرزندش ساعدالسلطان، كه براي كاري اداري به تهران رفته بود، نوشت او در نامه .8
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خـري  خوريد؛ ماشاءاهللا عجـب آ  رويد، فالن چيز مي زار مي ايد، كوچة الله گويند فكلي شده مي«
 )تاريخ ، بي1، ن 2، پا 4، پ ميراث(» ايد آورده

شـوال   22، سران حزب دموكرات در روز جمعـه  )55: تاريخ انقالب كردستان(افالس  ةبه گفت .9
دسـت آوردن دل   براي حدود هزار و پانصـد نفـر غـذا پختنـد و بـراي بـه       1918اوت  1 / 336

كه به تازگي بـراي مـدت كوتـاهي بـه     ها، چند تن از فرماندهان اردوي انگليس را هم  انگليسي
اعظـم و بـا شـركت      تحصني كه به كوشش آصـف ، همچنين. سنندج آمده بودند، دعوت كردند

، حـاكم كردسـتان، در روز   الدولـه  شـريف اعيان، روحانيان، بازاريان و يهوديان و مسيحيان عليه 
خانة سنندج ترتيب  رافخاتون و تلگ زاده هاجر در امام 1921ژوئيه 17/ 1339ذيقعده  11يكشنبه 
 )251 ـ 248: 1385آذري شهرضايي، ؛ 620: 1379؛ مردوخ، 119: 1344افالس، . (داده شد

 .14و13، سند5، مجموعه سند ش5ميراث، طومار، ش: نك .10

 ـ 33ج  ـ 3ك  ـ 3هاي دوم، سوم و چهارم، دورة  دوره آرشيو مجلس شوراي ملي، اسناد كردستان، .11
با بزرگـواري ايـن اسـناد را     شهرضايي آذري   رضاآقاي . م1915انويه ژ/ ق1333االول  ، ربيع32ن 

 .نگارنده نتوانست اين سند را در متن چاپي اسناد بيابد. پيش از چاپ در اختيار نگارنده قرار دادند

 .، انتقال يافته به ميراث كردستانبهنام حميدي كيوانسند شخصي آقاي  .12

پا  ـ 48از جملـه، پ . وجود دارد ميراث فرهنگي كردستان آرشيـوباره اسناد فراواني در   اين در  .13
، 1ن  ـ 8پا  ـ 13تاريخ؛ پ  ، عريضة احمد سروالي دربارة زن قابله به ساعدالسلطان، بي1ن  ـ 1

ديوان به ساعدالسلطان  ، نامه آصف1ن  ـ 6پا  ـ 20تاريخ؛ پ  عريضة رعيت به ساعدالسلطان، بي
 .تاريخ ن خسارت از او، بيي ازدواج خدايار و گرفت درباره

رجـب   24، 1323 ــ  13 ــ  1 ــ  49 ،اسناد كارگزاري كردستان ةمجموع ،آرشيو وزارت خارجه .14
 .م1906سپتامبر  14/ ق1324

به اين موضوع اشاره شده  1323فروردين  25، در لقا خانم خورشيدبراي نمونه، در سند ازدواج  .15
 )آرشيو ميراث فرهنگي كردستانته به سند شخصي بهنام حميدي كيوان، انتقال ياف. (است

  
  منابع 

: ، تهـران گزيـده اسـنادي از وقـايع مشـروطيت در كردسـتان و كرمانشـاهان       .)1385(آذري شهرضايي، رضا 
 .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي

 .، اسناد مربوط به كردستانآرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران

ـانفرهنگي يراثمآرشيو سازمان    .اعظم ناشدة خاندان آصف اسناد فهرست ،، گردشگري و صنايع دستي استان كردست
اسـناد خريـداري شـده از آقـاي     ، ، گردشگري و صنايع دستي استان كردستـانفرهنگي ميراثآرشيو سازمان 

  . حميدي كيوان بهنام
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 1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

 .م مجلس شوراي مليهاي دوم، سوم و چهار ، اسناد كردستان، دورهآرشيو مجلس شوراي ملي

  .مجموعه اسناد كارگزاري كردستان ،.ا. ا. رشيو وزارت خارجه جآ
تاريخ  انقالب ، )م1925اكتبر و نوامبر / ق1344الثاني  نگاشتة ربيع(سليم  صوفي محمد  بن افالس، محمد رضا 

 ).زير چاپ، انتشارات شيرازه(، كردستان

  .يساولي :تهران ،اهللا افسر كرامت ةترجم ،النهرين و ايران كردستان، بين :هانري بايندر ةسفرنام .)1370( بايندر، هنري
  .خوارزمي: تهران ،كيكاوس جهانداري ةترجم ،پوالك، ايران و ايرانيان ةسفرنام .)1368( پوالك، ياكوب ادوارد
 .هشيراز: تهران ،به كوشش شهباز محسني ،وحشت در سقز .)1380( تيمورزاده، مصطفي

صـفر   21، شـنبه  890ش( و )1320 ذيحجه 19 ـ 1313 ولألا ربيع 1032،20 ـ 864ش (، )1378(ايرانروزنامة 
  .ها با همكاري مركز مطالعات و تحقيقات رسانه، ملي ةكتابخان: ، تهران5ج، )1896ژوئيه  1314/2

، اوضاع سياسي و اجتماعي كردستان از مشروطه تا پايان جنـگ جهـاني اول   .)1385(زارعي مهرورز، عباس 
  دانشـگاه : راهنمـايي دكتـر عطـاءاهللا حسـني، تهـران      نامة دكتري تاريخ ايـران در دورة اسـالمي، بـه    پايان

  .شهيد بهشتي
هاي كردسـتان در   بررسي تأثيرات سياسي و اجتماعي طريقت« .)1389 بهار و تابستان (زارعي مهرورز، عباس 
  .1، ش تحقيقات تاريخ اجتماعي، »آغاز سدة بيستم

ميـراث   ةهـاي خطـي و كهـن كتابخانـة ادار     گنجينة كردستان، فهرست نسخه .)1388(رز، عباس زارعي مهرو
 .مجمع ذخاير اسالمي: ، قمفرهنگي كردستان

  .تانكردس انتشارات :سنندج ،و تعليقات احمد محمدي هترجم ،ايران، عراق، تركيه، سوريه .)1380( سجادي، عالءالدين
 .انـانتشارات كردست: دجـسنن ،ريميـرئوف ك ةترجم ،انـهاي كردست شـبتاريخ جن .)1381( سجادي، عالءالدين

، تحريـر و تحشـية كـريم    ايل سنجابي و مجاهدت ملـي ايـران   .)1380(خان  اكبر  سردار مقتدر سنجابي، علي
  .شيرازه: سنجابي، تهران

اسـنادي از تـاريخ    تهـران،  ةآمـار دارالخالفـ   .)1368( )مـافي   نظـام (منصوره اتحاديه  و سعدونديان، سيروس
  ].بي نا[: تهران ،قه  1320ـ  1317، 1286، 1269اجتماعي تهران در عصر قاجار، 

كوشـش   ، بـه قبايل كـرد  رةانضمام پنج مقاله دربا به ،ناصري ةتحف .)1366( ابفخرالكُتّ شكراهللا ميرزا ،سنندجي
  . اميركبير: تهران اهللا طبيبي، حشمت
ي از كردستان، خاطرات شيخ رئوف ضيايي از وقـايع حضـور روسـيه و    هاي يادداشت .)1367( ضيايي، رئوف

  .الدين ايوبي صالح]: هـارومي[ ،ر فاروقيـبه كوشش عم ،هاي محلي وبـاني و آشـا و عثمـانيـبريت
  .نگاه: تهران ،ابراهيم يونسي ةترجم ،ردستانردها و كُكُ .)1376( كينان، درك

 .نشر كارنگ: تهران، تاريخ مردوخ .)1379(مردوخ، كردستاني 

 اعظـم،  خان آصـف  نقي    خان ساعدالسلطان، فرزند ميرزا علي نوة شكراهللا) مصاحبة نگارنده(اميرارسالن آصفي، 
 .اعظم دربارة خاندان آصف

  .پانيذ: تهران ،ابراهيم يونسي ةترجم ،تاريخ معاصر كرد .)1383( داول، ديويد مك
  .هگستر: تهران ،اهللا تاباني توضيح حبيب و ةترجم ،ردك .)1379( مينورسكي، والديمير
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 1390تابستان سال اول، شمارة اول، بهار و تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

 ةترجمـ  ،شناسي و تاريخي از ديدگاه سياسي، جامعه كردستان، بررسي جامع ورد كُ .)1378( نيكيتين، واسيلي
  .كانون فرهنگي انتشاراتي درايت: تهران ،محمد قاضي

بـه  ، فيـا و تـاريخ كردسـتان   ، در جغراالظفـر   ناصريه و مـرآت  ةحديق .)1364( نگار كردستاني، علي اكبر وقايع
  .توكلي:  ]تهران[ ،رئوف توكلي كوشش محمد

منـوچهر اميـري و    ةترجمـ  ،جكسـن، ايـران در گذشـته و حـال     ةسفرنام .)1357( .ويليامز جكسن، ابراهم و
  .يخوارزم: تهران ،اي فريدون بدره

، ميتـرا معتضـد   ةترجمـ  مقرن بيسـت  ةايران در آستان .)1376( هيأت نويسندگان و محققان نشنال جئوگرافيك
  .نشر البرز: تهران ،مقدمه و توضيحات خسرو معتضد
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