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گیری امارت موکری، قبل از تأسیس دولت صفویه، در شکل
خ منطقة موکریان شمال غرب ایران، نقطة عطفی در تاری

شود. حاکمان محلی این امارت، هر کدام در محسوب می
زمان خود، بیشترین تالش و کوشش را برای توسعه و 

اند. در این میان، بوداق سلطان، آبادانی آن متحمل گردیده
معروف به بزرگ، حوادث و وقایع اواسط حکومت شاه 

را  عباس اوّل تا اوایل پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی
درک نموده که دوران حکومت شاه سلیمان صفوی دارای 

ای برای امارت موکری است. در این پژوهش، جایگاه ویژه
تحوالت والیت موکری در عصر بوداق سلطان، در 

ـ تحلیلی و بر اساس  چهارچوب یک پژوهش توصیفی
گردد. و بر اساس آن ای و اسنادی بررسی میمنابع کتابخانه

شود که بوداق سلطان از یک سو، با درایت و مینشان داده 
دوراندیشی خویش و از سوی دیگر، به علّت وجود امنیت و 
آرامشی که در دوران شاه سلیمان صفوی در ایران وجود 

های مختلفی  داشت، توانست اقدامات مهمی را در زمینه
انجام دهد. بوداق سلطان در جریان ارتباط با پادشاهان 

ویژه شاه سلیمان، سیاست خویش، بهعصر صفوی هم
که توانست  نزدیکی با قدرت برتر را انتخاب کرد، به طوری

نام خود را در تاریخ موکریان، هم از لحاظ دگرگونی اساسی 
در شیوة معماری و بناسازی و هم در نهادینه کردن فرهنگ 

 وقف این منطقه ثبت کند. 
 
ت موکری، داق سلطان، صفویه، اماربو :های کلیدیواژه

 .معماری، پل سرخ

 

.Mokri emirate formation before the establishment of the 
Safavid state, in the northwest of Iran, is considered a turning 
point in the history of Mokrian area. Local rulers of the 
emirates, each in their own time, have made their most 
efforts for the development of this area. In the meantime, 
Bodaq Sultan known as the ‘Great King’ who has realized 
the events occurred from the middle of Shah Abbas I, the 
Safavid king, to the early of Shah Sultan Hussein reign, 
believes that Shah Suleiman Safavi’s time has an admirable 
status for the Mokri emirate. The present study investigates 
the changes took place in the Mokri emirate during Bodaq 
Sultan’s reign within the framework of a descriptive-analytic 
research and on the basis of library resources and 
documentation. The present paper attempts to answer the 
two following questions: What was Bodaq Sultan’s role in 
the historical developments of Mokri area? and what was the 
Bodaq Sultan’s interactions with the Safavid contemporary 
kings? The findings of the study suggest that Bodaq Sultan, 
on the one hand, with his wisdom and foresight, and on the 
other hand, because of the security and peace that existed in 
Iran during the Safavid Shah Suleiman reign, could take key 
measures in various areas. In this line, his measures have 
been of significance in three areas: To make development in 
architecture and city subdivisions of mixed used; pay 
attention to people’s economic welfare based on the 
expansion of agricultural products, to establish library, Dar 
al-‘Elm, and paying special attention to the religious 
discussions. Bodaq Sultan, in the course of making relation 
with his contemporary Safavid king, particularly Shah 
Suleiman, selected the policy of making himself close to the 
superior power in a way that could register his name in the 
Mokrian history from the perspectives of fundamental 
changes in architectural and building construction techniques 
and stabilization of the culture of endowment in this area . 
 
Keywords: Bodaq Sultan, the Safavids, Mokri emirate, 
architecture, Red Bridge 
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 مقدمه 

کردستان، چه در دورة باستان و چه بعد از ظهور 

اسالم، نقش مهمی را در تحوالت ایران ایفا نموده 

است. لفظ کردستان در منابع تاریخی به عنوان یک 

ایالت مستقل، نخستین بار به صورت رسمی توسط 

 ، ذکر شد. القلوبةنزهـب حمداهلل مستوفی، در کتا

قویونلوها، ورود از دورة سلجوقیان تا دورة آق

اقوام ترک و مغول به این خطه، نه تنها ساختار 

قومی، نژادی و فرهنگی مردم این منطقه را 

دگرگون کرد، بلکه بیشتر اسامی این منطقه شکل 

مغولی و ترکی به خود گرفت و تعداد زیادی از 

مهاجرت به نواحی مختلف ایران و مردم مجبور به 

 حتی خارج از ایران گشتند.

بندی از اواخر دورة آق قویونلوها، تقسیم

جدیدی در ایالت کردستان شکل گرفت که 

دهندة اطالق نام ایاالت و طوایفی که بر آن  نشان

کردند، بود. بر این اساس، سرزمین حکمرانی می

شد: می نشین تقسیمکردستان به سه والیت یا حاکم

( والیت 2( والیت اردالن با مرکزیت سنندج، 1

( والیت 3موکری با مرکزیت ساوجبالغ )مهاباد(، 

ها بابان با مرکزیت سلیمانیه. هر کدام از این والیت

تری که تابع نشین کوچکهای حاکمنیز به حوزه

 شدند.حکومت مرکزی والیت بودند، تقسیم می

کز امارت ایل والیت موکری یا موکریان، که مر

موکری بود، با توجه به سابقة درخشان تاریخی در 

صحنة حوادث و رویدادهای تاریخی شمال غرب 

ایران، نقش چشمگیری از دوران پیش از تاریخ 

است. بر اساس روایت منایع تاریخی،  تاکنون داشته

آغاز امارت ایل موکری به دورة ترکمانان 

بل تأمل این است گردد. نکتة قاقویونلوها باز میآق

که در جریان حمالت سلجوقیان، مغوالن و ... به 

های موکریان، ایل موکری که به صورت اتحادیه

کردند، مجبور به ترک وطن ای زندگی میقبیله

قویونلوها، به رهبری شدند. سرانجام در دورة آق

الدین موکری، توانستند نواحی جنوبی سیف

ود گیرند و امارت دریاچة ارومیه را تحت اختیار خ

توان گفت گذاری نمایند که میموکری را پایه

ق صورت گرفته 058احتماالً این امر در سال 

 است.  

الدین، فرزندان و نوادگانش بعد از سیف

گردند که جدّشان آن را دهندة راهی میادامه

گذاری کرده بود. در این میان، دوران بوداق پایه

پنج پادشاه صفوی سلطان موکری که هم عصر با 

)شاه عباس اوّل تا شاه سلطان حسین( بوده، از هر 

 ای است. لحاظ دارای جایگاه برجسته

هدف عمده در این مقاله، بررسی اوضاع و 

احوال والیت موکری در زمان شخص بوداق 

های سلطان، با تأکید بر اقدامات مهم وی، در زمینه

 مختلف، به ویژه تاریخ و معماری، در اواخر

حکومت صفوی است. بر این اساس، می توان دو 

( بوداق سلطان چه 1پرسش زیر را مطرح کرد: 

نقشی در تحوالت تاریخی والیت موکری داشته 

( تعامل و ارتباط بوداق سلطان با پادشاهان 2است؟ 

صفوی هم عصر خود چگونه بود؟ فرضیة پژوهش 

عبارت است از اینکه والیت موکری در هنگام 

بوداق سلطان شاهد تحوالت اساسی در زمامداری 

های مختلف تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و زمینه

های قبل از معماری بود که در هیچ کدام از دوره

اند. این امر در وی این تحوالت قابل مشاهده نبوده
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درجة اول مدیون هوش، نبوغ و استعداد شخص 

بوداق سلطان و در درجة دوم ناشی از امنیت و 

وجود در ایران بود. اقدامات وی در سه آرامش م

زمینة تحول در معماری و شهرسازی، گسترش و 

رونق تولیدات کشاورزی، و تأسیس کتابخانه و 

دارالعلم حائز اهمیت بوده است. به طوری که 

توان گفت این شخص به نوعی بنیانگذار و می

گردد. مؤسس دوم امارت موکری محسوب می

کی و همکاری با قدرت بوداق سلطان سیاست نزدی

برتر )دولت صفوی( را انتخاب کرد. در بین پنج 

بوداق سلطان، بیشترین  عصرپادشاه صفوی هم

ارتباط و تعامل وی با شاه سلیمان صفوی بود و 

بیشتر آثار برجای مانده از شخص بوداق سلطان نیز 

مربوط به دوران حکومت همین شاه صفوی است. 

تحلیلی سامان  -یفیاین پژوهش با رویکردی توص

های تاریخی آن، یابی به گزارشیافته و برای دست

از یک طرف، از منابع دست اول و دست دوم 

عصر صفوی و از طرف دیگر، از منابع کُردی بهره 

برده است. از لحاظ پیشینة پژوهش، تاکنون هیچ 

پژوهش مستقلی در باب شخصیت و اقدامات 

ن منابعی که بوداق سلطان صورت نگرفته و در بی

مهاباد »اند، مقالة اشارة کلی به بوداق سلطان کرده

حسن بابا طاهری، از لحاظ سال « دیروز و امروز

تولد بوداق سلطان حائز اهمیت است. کتاب کُردی 

میل روژبیانی د جهمهوایی موکریان، اثر محهرمانرهفه

های مهم در زمینة تاریخ والیت یکی از کتاب

اطالعات مربوط به بوداق سلطان  موکری است، اما

را بیشتر از مقالة حسن باباطاهری اقتباس نموده 

هوزی »است. مقالة عزیز کیخسروی، تحت عنوان 

ل حوکمرانانی تی له گهندایهگی و پیوهیزوالبهفه

اشاره به موضوع ازدواج بوداق « بابان و موکریان

سلطان با خاندان شاهی نموده، به طوری که یکی 

از همسران بوداق سلطان، دختر شاه سلیمان 

صفوی بوده که این موضوع قابل بررسی و تأمل 

 نامهشرفاست. همچنین ترجمة کُردی کتاب 

ژار موکریانی، ارتباط و تعامل توسط استاد هه

بوداق سلطان با شاه سلیمان صفوی را مطرح کرده 

واقع اهمیت پژوهش حاضر از آنجاست است. در 

که برای نخستین بار درصدد است تا یکی از 

های تاریخ والیت موکری به نام بوداق شخصیت

سلطان را در اواخر دورة صفویه مورد بررسی قرار 

ای از تاریخ والیت موکری، در دهد تا بتواند گوشه

  زمان امارت این شخص را روشن سازد.

 

 انداز تاریخیچشم

هایی بود که در والیت موکری، یکی از والیت

شمال غرب ایران و در محدودة استان آذربایجان 

غربی امروزی و مناطقی از استان کردستان امروزی 

هایی از استان شکل گرفت و حتی قسمت

آذربایجان شرقی تا مراغه نیز در برخی مقاطع، 

تحت سیطرة حاکمان موکری بوده است. عبدالقادر 

نویسد: در مورد محدودة امارت موکری میبابانی 

زمین مکری طوالً و عرضاً ده فرسنگ در هشت »

فرسنگ است و در این محروسه تقریباً ششصد 

(. از 112: 1311)بابانی، « دهکده و یک قصبه است

لحاظ جغرافیایی، والیت موکری از طرف شمال به 

دریاچة ارومیه و جلگة سلدوز، از سمت شرق به 

میاندوآب و تکاب، از طرف جنوب به های جلگه

سرحد عراق و ناحیة پشدر و از سمت مغرب به 

شود )بابامردوخ مرز ایران و عراق منتهی می

خان هدایت (. رضا قلی363/ 3: 1302روحانی، 

زادگان اکراد طایفة مکری از والی»نویسد: می
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دوآب  اند که بر باالی موضع میانکردستان مُکری

ین کردستان اردالن و ارومی، واقع مراغه، فی ما ب

است و مرکز حکومت این طایفه ساوجبالغ 

: 1308)هدایت، « مکری، سردشت و الهیجان بوده.

18 /0663) 

در مورد اصل و منشأ واژة موکری، چند دیدگاه 

ها را با یکی از مطرح است. بدلیسی، موکری

های کردستان، به نام بابان، از ها و امارتخاندان

شه معرفی کرده و نسب حکام موکری را به یک ری

اند، قبیلة مَکریه که در شهرزور ساکن بوده

الدین موکری رساند. وی معتقد است که سیفمی

)بنیانگذار امارت موکری(، شخص مکار و 

گری بوده، به همین جهت به وی لقب موکری حیله

(. در مقابل، محمد 313: 1333اند )بدلیسی، داده

نویسد: اگرچه اظهار نظرهایی ی میجمیل روژبیان

گر و درمورد واژة موکری شده، مانند: مکار و حیله

زبان چون منطقة موکریان، پایگاه ایالت مهاجر ترک

بوده و ایل مَکریت در این منطقه حضور داشتند، 

ممکن است نام موکری از نام این ایل گرفته شده 

راه( و در اصل مغری )مغ، موکریباشد. اما واژة 

ها( بوده است. نیز مغریان )راه مغ موکریان

وقتی به تاج و تخت  که شاهان ساسانی طوری به

تخت پیاده به  تیسفونبایست از رسیدند، میمی

بروند تا در برابر آتش مقدس )آتشکدة  سلیمان

آذرگشنسب( کرنش نمایند، از این رو چون دشت 

غریان بر آن موکریان بر سر راه مغان بود، نام مُ

نهاده شد و به مرور زمان به موقریان و موکریان 

 (.9-0: 1992تبدیل گردید )روژبیانی، 

همچنین شادروان عبداهلل احمدیان بر این باور 

الدین موکری پس از یورش بردن بر است: سیف

ترکان چابقلو و در اختیار گرفتن منطقة دریاس و 

به  افزودن مناطق دیگری بر آن، قدرت زیادی

هایی که تحت طوری که ترکدست آورد، به

حکومت وی قرا داشتند، به موکری معروف و 

منطقة تحت حکومتش، موکریان نامیده شد 

: پاورقی(. در بین اظهارات فوق، 1302)احمدیان، 

های بدلیسی و روژبیانی به واقعیت نزدیک نوشته

 هستند.

از لحاظ سابقة تاریخی، منطقة موکریان قدمت 

گردد که بر به دوران پیش از تاریخ باز میآن 

اساس اسناد و مدارک موجود، بیشتر شهرهایی که 

اند آثار زیادی هم از دوران در این منطقه واقع شده

پیش از تاریخ و هم از دوران تاریخی دارند. این 

امر به نوبة خود نشان دهندة سابقة فرهنگ و 

آن  تمدنی است که مردمان این منطقه پیشگامان

اند، به طوری که ژاک دومورگان که در سال بوده

شاه قاجار( از منطقة م )در دورة ناصرالدین1098

نویسد منطقة موکری از موکریان دیدن نموده، می

: 1339تر است. )دومورگان، تمام کردستان متمدن

1 /28) 

اگرچه از دورة سلجوقیان برای نخستین بار 

ذکر گردید؛ اما از  ایالت کردستان در منابع تاریخی

همین دوره نیز، به علت هجوم اقوام ترک، 

های زیادی در ساختار فرهنگی، زبانی و دگرگونی

نژادی منطقة موکریان آغاز شد. سپس با هجوم اقوام 

های آنها، بار دیگر این منطقه مغول و تاتار و غارت

ای این اقوام قرار تحت تأثیر فرهنگ و ساختار قبیله

تر اسامی این منطقه شکل مغولی و گرفت و بیش

ترکی به خود گرفته و تعداد زیادی از مردم مجبور 

-به ترک وطن گشتند. در دورة ترکمانان آق

قویونلوها، مهاجران دوباره به موطن اصلی خود 

بازگشتند و با دیگر ساکنان باقیمانده در منطقه، 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D9%81%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D9%81%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
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 هایترین امارتساز تشکیل یکی از مهمزمینه

 کردنشین ایران گردیدند.

قویونلوها ها به دورة آقآغاز فرمانروایی موکری

گردد که در رأس آنها شخصی به نام باز می

دار امارت موکری، زمام عنوان پرچم الدین، بهسیف

حکومت منطقة موکریان را در دست گرفت. مؤلف 

متانت رأی و  الدین بهسیف»نویسد: می نامهشرف

ها حیله و تزویر در زبان ر، بهفطانت ذهن مشهو

مذکور بود. در مبادی حال و اواخر احوال سالطین 

تراکمه جمع کثیر از عشیرت بابان و سایر عشایر 

کردستان بر سر خود جمع آورده ناحیة دریاس را 

از طایفة چابقلو مستخلص گردانیده، متصرف شد 

تدریج ناحیة دول باریک و ناحیة  و بعد از آن به

و ایلتمور و سلدوز را نیز ضمیمة دریاس اختاچی 

قوت قاهره و زور بازو کسی را در آن  کرده، به

نواحی مجال تصرف و تعرض نماند و طوایفی که 

مکری  بر سر او مجتمع گشته بودند، موسوم به

حکومت آن دیار مبادرت  ها بهشدند و مدت

 (312: 1333)بدلیسی، 1«نمود.

قویونلوها و حکومتی آق واقع ضعف دستگاه در

های جانشینی شاهزادگان این سلسله با جنگ

یکدیگر، از یک طرف، و فقدان قدرت متمرکز 

سیاسی در داخل ایران، از طرف دیگر، زمینة 

الدین موکری مناسب و مساعدی را برای سیف

فراهم نمود تا بتواند حاکمیت خود را در منطقة 

ه موکریان اثبات نماید و این درست زمانی بود ک

شاه اسماعیل اوّل هنوز متولد نشده بود. قطعاً 

                                                                    
مطالب فوق را دوباره ذکر  حقایق االخبار ناصری. نویسندة کتاب 1

اضافه ها کرده و منطقة ترجان را به قلمرو تحت سیطرة موکری

 (293: 1363نموده است. )خورموجی، 

قویونلوها و رغم ضعف قدرت آق صفویان نیز، به

های قدرت در نواحی مختلف ایران، وجود کانون

قصد ایجاد یک حکومت یکپارچه در ایران را 

بیگ داشتند که سرانجام، در زمان امارت صارم

 الدین(، به این امر نائل گردیدند.)پسر سیف

توان دوران زندگانی این اساس می بر

ق در 988تا  058الدین موکری، را حدوداً سیف

که اکثر منابع  (. چرا51: 1393نظر گرفت )خلیلی، 

ق از  913تا  911های دورة صفوی، در بین سال

بیگ موکری که معاصر شاه اسماعیل اول صارم

 کنند. صفوی بود و با وی جنگید، صحبت می

ود از اواخر دورة صفوی، براساس نقشة موج

های والیت موکری به عنوان یکی از والیت

نشین کردستان محسوب کردنشین ایران، جزو والی

: صفحة آخر؛ بابایی، 1339شد. )رهربرن، می

 (1: وسط کتاب، بدون صفحه( )شکل 1398

الزم به توضیح است که در ساختار اداری 

نشین عربستان کم چهار والیصفویان، دست

)خوزستان کنونی(، لرستان، گرجستان و کردستان 

وجود داشت. به اذعان منابع، قلمرو تحت فرمان و 

دهندة حیطة والیان مشخص نبوده و این امر نشان

آن است که والیان از نظر مالی، از قدرت مرکزی 

( و با 106: 1310مجزا و مستقل بودند )سمیعا، 

خود نعمت پرداخت خراج سالیانه، شاه را ولی

شناختند. همچنین خطبه و سکه به نام شاه می

ها مجاز شد. در مقابل، والیخوانده و ضرب می

شان را، بودند امور داخلی قلمرو تحت حکومت

: 1300طبق اختیار و ارادة خویش اداره کنند )فلور، 

112-113.) 

طوری که مواجب، تیول و تعداد مالزمان به

شرح زیر بوده والیت موکری در دورة صفویه، به 
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 که نام موکری به اشتباه مدک ذکر شده است: 
 

 مالزمان دینار تومان ایالت

 1119 3189 129 مدک
           

(. در 131: 1306؛ نویدی، 13: 1310)سمیعا، 

القاب و مواجب دورة سالطین مقابل، کتاب 

، مواجب، تیول و تعداد مالزمان آن را به صفویه

و بیست  مداخل: هفتصد کند:صورت زیر ذکر می

و کسری، مالزمان:  [دینار ]و نه تومان و سه هزار 

هزار و یکصد و سی و هشت نفر. )نصیری یک

 (118: 1311اردوبادی، 

گیری و اوایل از مسائل مهم در زمان شکل

ها این بود که حاکمان موکری به حکومت موکری

تناوب دوره و برهة زمانی نسبت به دو حکومت 

کردند. از مانی چه سیاستی را اعمال میصفوی و عث

یک طرف، چون والیت موکری جزو ایالت کردستان 

های صفوی و عثمانی به چشم شد، دولتمحسوب می

کردند. از طرف دیگر، ای مهم به آن نگاه میمنطقه

ها، یک نکتة قوت ها با عثمانیاشتراک مذهبی موکری

در این بین  بینیم کهبرای دولت باب عالی بود. اما می

شود: سه نوع سیاست و خط مشی دیده می

الدین، حاکمی مستقل، که نه تابع دولت صفوی سیف

بود و نه در سایة حکومت باب عالی روزگار را سپری 

بیگ به علت نمود؛ در مقابل، پسرش، صارممی

هایش با شاه اسماعیل، این توازن را برهم زده و جنگ

پیدا کرد؛ پس از مرگ به طرف دولت عثمانی گرایش 

بیگ، فرزندان و نوادگان وی نیز دوباره تغییر خط صارم

 مشی دادند و به حکومت صفوی نزدیک شدند.

 
 جایگاه حکام موکری در عصر شاه عباس اوّل

با توجه به اهمیت تاریخ ایران در عصر شاه عباس 

های ها و اقدامات وی در زمینهاوّل و سیاست

یت موکری نیز به نوبة مختلف، کردستان و وال

های داخلی این پادشاه خود تحت تأثیر سیاست

 صفوی قرار گرفتند. 

های اگرچه شاه عباس اوّل با اعمال سیاست

خاص خویش، از کردهای موکری برای فرونشاندن 

کرد و آنها را به حالت آماده باش شورش، استفاده می

: 1366نیکیتین، ؛ (Soane, 1926: 375داشت، می نگه

-1810های ولی همین پادشاه، در بین سال )356

م که در آن زمان، قبادخان 1618-1689 ق/1819

ریاست آن ایل را برعهده داشت، ایل موکری را 

منابع روسی اشاره به این موضوع قتل عام کرد. 

های داخلی را نویسند که شاه عباس قیامکرده و می

و از  کردای خاموش میالعادهرحمی فوقبا بی

جملة آنها، قتل عام ایل موکری است 

( و بعضی از 533/ 2: 1339)پیگولوسکایا، 

نویسندگان معتقدند که کردستان تنها در زمان شاه 

عباس اوّل، با سرکوبی ایل موکری، به طور کامل، 

 (63: 1369جزو قلمرو ایران گردید. )شهبازی، 

شاه عباس، پس از کشتار مردم این منطقه، 

شیر سلطان( را به علّت انتسابش به شاه شیربیگ )

خصوص چون برادرش مقصودبیگ، ایشیک و به

آغاسی )رئیس تشریفات دربار( شاه بود، مورد 

بخشش قرار داد. به این ترتیب، شیربیگ از مرگ 

حتمی جان سالم به در برد و حتی شاه عباس 

م، در 1618ق/ 1819ها را در سال حکومت موکری

د. )اسکندربیگ منشی ترکمان، اختیار وی قرار دا

منجم ؛ 111: 1303وحید قزوینی، ؛ 2/1885: 1398

؛ 0/6023: 1308؛ هدایت، 301: 1366یزدی، 

 (215: 2885فتان، قه

اگر وقایع دورة شیربیگ را در حالت کلی مورد 
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تجزیه و تحلیل قرار دهیم، چهار رویداد در دورة 

بین، وی برجسته و حائز اهمیت هستند که در این 

سه مورد اوّل در چهارچوب حمایت از دولت 

صفوی و درگیری با دشمنان داخلی و خارجی آن 

حکومت بوده و مورد آخر قیام و شورشی است که 

شیربیگ علیه دولت صفوی و انتقام کشتار 

دهد. این چهار رویداد به ترتیب ها انجام میموکری

 اند از:عبارت

 کُرد بیگ . سرکوب کردن قیام ابراهیم1

در دورة شاه عباس اوّل، یکی از حاکمان کُرد، به 

بیگ کُرد، با سپاهیان خویش به ارومیه نام ابراهیم

حمله و قبل از رسیدن نیروهای قزلباش، آن منطقه 

را غارت کرد. شیرسلطان موکری از جمله کسانی 

است که به رغم بارش برف زیاد، برای مقابله با 

میه گردید و نیروهای بیگ کُرد عازم اروابراهیم

بیگ، آمادة نبرد با سپاهیان موکری با سرداری بیرام

شوند. در نهایت، نیروهای موکری بیگ میابراهیم

در جنگ پیروز شدند و با ضرب گلولة تفنگ، جان 

 ( 331: 1366بیگ را گرفتند. )منجم یزدی، ابراهیم

بیگ، از بزرگان ايل . فرونشاندن حملة الغ2

 گیری قلعة دِمدِم ای باز پسبرادوست بر

م،  که هشت سال از فتح 1616ق/ 1825در سال 

بیگ از خویشان سپری شده بود، الغ 1قلعة دِمدِم

امیرخان برادوست، با همکاری یکی از زنان 

که در داخل قلعه بود،  [پریزاد خانم]امیرخان به نام 

آمدند. در جریان این گیری قلعه بردرصدد بازپس

خان )حاکم تبریز( سلطان مقدم، پیر بوداقامر، آقا 

و شیر سلطان موکری، قلعة دِمدِم را محاصره 

                                                                    
. Demdem  

نمودند. در هنگام تقسیم کردن باروت بین نیروهای 

بیگ و تعدادی ها آتش گرفته و الغالغ بیگ، باروت

ها سوخته و از نیروهایش بر اثر آتش باروت

مجروح شده و سپس فرار نمودند. به این ترتیب 

بیگ و عد از هشت روز که قلعه در تصرّف الغب

نیروهایش بود، دوباره قلعه در اختیار نیروهای 

قزلباش قرار گرفت )اسکندربیگ منشی ترکمان، 

: 1303؛ وحید قزوینی، 2/1892-1891: 1398

 (.52-53: 2880را، دیبوششوعهئه ؛100

. مساعدت و همکاری نیروهای نظامی امارت 3

ی برای تصرّف دوبارة موکری با دولت صفو

 بغداد 

تا  1833های در دوران امارت شیربیگ، )بین سال

م(، کردهای موکری، 1623تا  1623ق/ 1833

دولت صفویه را در تصرّف مجدد بغداد یاری 

/ 1: 1358کی، زه؛ 01 :1306کردند. )مک داول، 

فتان، ؛ قه128-119: 2880؛ مینتیشاشفیلی، 109

 (286/ 1 :1331، ؛ زنگنه215: 2885

م، علیه 1224ق/ 1334. قیام شیربیگ در سال 4

 شاه عباس اوّل، برای انتقام کشتار ايل موکری 

شیربیگ پس از آنکه مدت پانزده سال امارت 

عام موکریان را در اختیار داشت، درصدد انتقام قتل

ها برآمد. حال این انتقام، چه طبق خواست موکری

امارت شخص خودش و چه به تحریک مردم 

موکریان صورت پذیرفته باشد، در این دوره شکل 

گرفت. شیربیگ ابتدا به مراغه حمله کرد و 

ها و جماعت زیادی از مردم آنجا را کشت. قزلباش

معتقد است  االعوام السنین و وقایعنویسندة کتاب 

که جنگ شاه عباس اوّل با شیربیگ موکری در 

م صورت گرفته است 1626ق/ 1836سال 
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 (.  581: 1352آبادی، )الحسینی خاتون

بیگ با قیام شیربیگ موکری، شاه عباس به زمان

هزار نفر از نیروهایش همراه با دستور داد تا با پنج

خان )حاکم فارس( قیام شیربیگ را امام قلی

خاموش کند. شاه عباس همچنین توسط یکی از 

نوکران مخصوصش، تکه نانی برای شیربیگ 

ان دهد که وی با نان و نمک دولت فرستاد تا نش

صفوی بزرگ شده و اگر نسبت به این موضوع 

ناشکری کند، حق نان و نمک او را کور خواهد 

کرد. با رسیدن سپاهیان صفوی، شیربیگ به طرف 

نشینی کرد و قزلباشان های موکری عقبکوه

هایی از منطقة موکریان را غارت کردند قسمت

-1251/ 2: 1398)اسکندربیگ منشی ترکمان، 

؛ هاندا، 213-212: 1303؛ وحید قزوینی، 1250

 بخش صفویان از کتاب؛ 323/ 19: 1305

؛ 215: 2885فتان، ؛ قه15: 1333، التواریخةصـخال

: 1302، ؛ بابا مردوخ روحانی109/ 1: 1358کی، زه

های دولت صفوی در آن زمان، درگیری. (361/ 3

اه عباس اوّل با عثمانی، مانع از حمالت گسترة ش

به منطقة تحت سیطرة شیر بیگ موکری گردید 

کی، ؛ زه215: 2885فتان، ؛ قه93: 1992)روژبیانی، 

: 1302، ؛ بابا مردوخ روحانی1/109: 1358

3/361) . 

بابامردوخ معتقد است ترس شاه عباس از 

ها موجب شد تا شاه صفوی، یکی از حملة عثمانی

تاد و از او نزدیکان خویش را نزد شیربیگ فرس

دلجویی کرد و اعالم نمود، اگرچه شما برخالف 

اید، ولی ما شما مصلحت دولت صفوی قیام نموده

توانید با خیال آسوده و مانند ایم و میرا بخشیده

 (361/ 3گذشته، موکریان را اداره نمائید. )همان: 

به این ترتیب، شیربیگ، پس از نجات یافتن از 

توسط شاه عباس اوّل،  هاعام موکریواقعة قتل

برای بار دوم از شر حمالت قزلباشان در امان ماند 

و استقالل خود را در منطقة موکریان حفظ کرد. 

اساس چهار رویداد مطرح شده،  توان گفت برمی

شیرسلطان نقش مهمی را در دورة شاه عباس اوّل 

ایفا نمود. به اعتقاد اوژن اوبن، وی را به عنوان 

شناسند و و در جنگ با وجبالغ میگذار سابنیان

(. 112: 1362کشته شد )اوبن،  [هاعثمانی]ها ترک

البته کشته شدن وی در جنگ با دولت عثمانی بعید 

نویسند که به رسد؛ چون منابع محلی میبه نظر می

مرگ طبیعی جهان فانی را وداع گفته است 

: 1302؛ فتاحی قاضی، 590/ 1: 1313)افخمی، 

احتمال زیاد، شیر سلطان تا زمان مرگ شاه (. به 32

م، زمام امور 1620ق/ 1830عباس اوّل، یعنی سال 

 منطقة موکریان را در اختیار داشته است.

 

اوضاع و احوال والیت موکری در دورة بوداق 

 سلطان

1بوداق
های موجود از نامهسلطان، بر اساس شجره 

امارت موکری، از لحاظ تسلسل نسلی، بعد از 

رسد الدین موکری میپشت به شخص سیف هفت

( بابا 2الدین، ( سیف1اند از: که به ترتیب عبارت

بیگ ( میره5( حیدربیگ اوّل، 3بیگ، ( رستم3عمر، 

 (2( شیرسلطان. )شکل 1( حیدربیگ دوم، 6دوم، 

سلطان، پسر شیرسلطان موکری است.  بوداق

سلطان در سال  منابع محلی معتقدند که بوداق

؛ 5: 1351م متولد شد )باباطاهری، 1680 ق/1811

ق/ 1830در سال  (،35: 1313وی، یخوسرهکه

م در میرآباد نعلین سکنی گزید و ساوجبالغ 1620

                                                                    
  . بوداق یعنی شاخة درخت.1
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آن زمان را به عنوان مرکز انتخاب نمود 

نویسد که او مردوخ نیز می (.1: 1351)باباطاهری، 

نخستین امیر موکری است که ساوجبالغ را به 

ورد و آنجا را مرکز موکریان قرار صورت شهر درآ

(. حسینی استرآبادی 361/ 3: 1302داد )روحانی، 

م، از شخصی به نام 1620ق/ 1830در سال 

برد که معلوم نیست بهاءالدین میر موکری نام می

وی از خاندان امارت موکری بوده یا نه؟ )حسینی 

 (.230: 1363استرآبادی، 

ــین در ســال هــای اول حکومــت شــاه همچن

م، اشاره بـه شـورش   1629ق/1839صفی، در سال 

فرزند قبادخان کُـرد شـده کـه منظـور نویسـنده از      

قبادخان کُرد به احتمال زیاد قبادخان موکری است. 

در ییالق کجوگرد من اعمال کنگـاور نـزول واقـع    »

شد و در آن مقـام خجسـته انجـام شـهباز سـلطان      

زنگنه را به جهت دفع ولـد قبـاد خـان کـرد نـامزد      

« رده با جمعی از مالزمان درگـاه روانـه سـاختند.   ک

 (90: 1360)خواجگی اصفهانی، 

در منابع اصلی دورة صفوی، از دوران شاه 

عباس اوّل تا اوایل حکومت شاه سلطان حسین، 

تنها در زمان شاه صفی، به اسم بوداق سلطان، آن 

خوریم. به سلطان کُرد برمی هم به صورت بوداق

ق/ 1831ویسند: در سال نکه منابع می طوری

م، امرای آذربایجان مانند آقاخان مقدم، 1631

سلطان کُرد و  خان سوکلن، بوداقنظرعلی

سلطان بانه برای شرکت در جنگ ایران و  اسماعیل

یابند. )همان: عثمانی در اردوی شاهی حضور می

 (268: 1360خواجگی اصفهانی، ؛ 251

کُرد سلطان  به احتمال قریب به یقین، بوداق

سلطان موکری باشد و با این  باید همان بوداق

سلطان در زمان شاه صفی،  حساب، بوداق

دار بوده است. حکمرانی امارت موکری را عهده

زاده نیز نوشته است که به فرمان شاه صدیق صفی

زاده، سلطان حاکم موکریان شد )صفی صفی، بوداق

(. در حقیقت، تنها در دورة شاه صفی 680: 1310

ست که برای نخستین بار نام بوداق سلطان، در ا

گردد و در آن زمان، سن ایشان سی منابع ذکر می

م، ساوجبالغ 1638ق/ 1858سال بود. وی در سال

کند. را که در آن زمان روستای کوچکی بود آباد می

 (11: 2535)فرنود، 

الزم به توضیح است که منابع دورة صفوی در 

ن شاه عباس دوم، از م، در زما1650ق/ 1869سال 

بیگ موکری که در حکومت شخصی به نام میره

صفوی، مقام رئیس تشریفات دربار )ایشیک 

برند )واله قزوینی آغاسی( را داشته، نام می

: 1303؛ وحید قزوینی، 626: 1308اصفهانی، 

613.) 

با توجه به اسناد و مدارک محلی موجود از 

این شخص ها، در هیچ جایی اشاره به نام موکری

نشده ولی سکوت منابع محلی دلیلی برای عدم 

بیگ موکری در عصر شاه عباس موکری بودن میره

ها در آن دوره توان گفت موکریدوم نیست و می

 توانستند با تعامل مناسب در برابر دولت صفوی،

مناصب مهمی را در حکومت مرکزی احراز نمایند 

و  نقش ناشی از که این مسئله نیز به نوبة خود،

سلطان )هم از نظر نظامی و  اقدامات شخص بوداق

هم از نظر سیاسی( در فراهم کردن شرایط الزم 

 یابی به این امر است.برای دست

های نوشتهحال باید دید که در اسناد و دست

سلطان موکری چه  قدیمی، در مورد بوداق

اطالعاتی وجود دارد. در یکی از اسناد برجا مانده 

ها چنین آمده است: وکریاز امارت م
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بن میره  بن شیخ حیدر بن شیرخان سلطان بوداق»

الدین، بن میر سیف بن بابا عمر بن شیخ حیدر پاشا

عالوه بر مسند امارت، دارای مقام والیت هم بوده 

شود. روستای اهلل محسوب می و از جمله اولیاء

محمودکان که در شمال ساوجبالغ و به فاصلة نیم 

قرار داشت، را خراب و شهر  ساعت از آن

؛ 590/ 1: 1313)افخمی، « ساوجبالغ را بنا فرمود.

 (3)شکل (31: 1302فتاحی قاضی، 

های قدیمی، در نوشتهدر یکی دیگر از دست

مورد بوداق سلطان چنین نگاشته شده است: از 

بزرگان امارت موکری، شخص بوداق سلطان است 

کری که به دستور شاه سلیمان صفوی حاکم مو

گردید. ساوجبالغ را که ابتدا به صورت یک روستا 

و تابع شهر دریاس بود، تبدیل به شهر نمود. 

محدودة حکمرانی ایشان از دامنة کوه قندیل تا 

مراغه و افشار و از آنجا تا ارومیه گسترش یافته 

بود و در دامنة کوه ییالقی قندیل، مراتع و 

گر شانکه ن« یورت بوداق»هایی به نام چراگاه

اقدامات بوداق سلطان در آن مناطق است، هنوز به 

هاست. از آثار دیگر بوداق زبان ترکی بر سر زبان

سلطان، کتابخانة عمومی بزرگی بوده که آن را 

مندان به علم و دانش نموده وقف طالبان و عالقه

 (98/ 5: 1911نگ، است. )ولفگه

ه همچنین اوژن اوبن )سفیر فرانسه در ایران(، ک

ش، از 1206-1205م/ 1981-1986های بین سال

سلطان  شهر ساوجبالغ دیدن نموده، در مورد بوداق

سلطان که در نیمة دوم قرن  پیر بوداق»نویسد: می

هفدهم در اوج شهرت و اقتدار بود، جد مورد 

رود. به دستور به شمار می [هاموکری]احترام آنان 

ی وی، مسجد جامع شهر احداث شد و موقوفات

برای امور مذهبی معین گردید. گنبد قبرش در 

شود. البته باالی ارتفاعات نزدیک شهر مشاهده می

ساختمان آن ویران شده و سنگ قبرهای افراد این 

ها اند. ردیف سنگخانواده، اطراف بنا را پوشانده

اند، تا طور افقی روی زمین گذاشته شدهکه به

-112: 1362 )اوبن،« بیرون ساختمان ادامه دارد.

113) 

شود که بوداق سلطان از به این ترتیب دیده می

دوران تولدش تا پایان حکومت شاه عباس دوم که 

گذشت، از لحاظ نظامی شصت سال از عمرش می

و سیاسی تجارب زیادی را کسب نمود تا در آینده 

های مختلف بتواند از این تجارب در زمینه

ستفاده نماید فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و دینی ا

که سرانجام در دوران شاه سلیمان صفوی به این 

 امر مهم دست یافت.

سیاست بوداق سلطان در مقابل دو دولت 

صفوی و عثمانی بر این مسئله تأکید داشت که 

اگرچه با دولت عثمانی اشتراک مذهبی دارد، ولی 

چون محدودة موکریان جزو خاک ایران صفوی 

عصر ن صفوی همگردد با پادشاهامحسوب می

خود و به ویژه شاه سلیمان، از در دوستی وارد شد 

 و سیاست نزدیکی با قدرت برتر را انتخاب نمود.

 

ترین اقدامات بوداق سلطان در دورة شاه مهم

 سلیمان صفوی

بر اساس نظر مآخذی که نویسندگان و محققان 

اند، چون آثار ها ابراز داشتهکُرد و اسالف موکری

ه از شخص بوداق سلطان مربوط به برجای ماند

دورة شاه سلیمان صفوی هستند، معتقدند که بوداق 

سلطان در زمان این پادشاه صفوی، حکمرانی 

توان امارت موکری را در اختیار داشته است. می

گفت، احتماالً بعد از فوت شاه صفی و شاه عباس 
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دوم، شاه سلیمان صفوی، بوداق سلطان را دوباره 

 وکری منصوب کرده باشد.به امارت م

در زمینة ارتباط بوداق سلطان و شاه سلیمان 

صفوی دو موضوع اهمیت دارند که منابع محلی به 

. تعامل و 1اند از: اند که عبارتآنها اشاره کرده

ازدواج با خاندان شاهی. در  .2دوستی نزدیک، 

باب موضوع اول، استاد هژار موکریانی در حواشی 

رفنامه افزوده، نوشته: بوداق که بر متن کتاب ش

سلطان و شاه سلیمان صفوی دوستی فراوانی با 

اند و بوداق سلطان بدون ترس و یکدیگر داشته

کرد و از روی آشوب در موکریان زندگی می

دلسوزی و اعتماد، رونق زیادی به زندگی ساکنان 

این منطقه داده بود. به طوری که مردم نام بوداق 

دانستند اری، شفابخش میسلطان را برای بیم

(. به همین جهت ایشان به 315: 1300دلیسی، )به

دار معروف بوده است. بوداق سلطان کرامت

 (311-312: 1356)فتاحی قاضی، 

موضوع دومی که در باب ارتباط بوداق سلطان 

و شاه سلیمان نوشته شده و در هیچ منبع و مأخذ 

از دیگری به آن اشاره نشده، این است که یکی 

همسران بوداق سلطان، دختر شاه سلیمان صفوی 

( که 3( )شکل 35: 1315وی، یخوسره)که 1بوده

این موضوع در جای خود قابل تأمل است. با توجه 

به ارتباط نزدیک بین بوداق سلطان و شاه سلیمان 

های قبل و بعد کدام از دورهصفوی و چون در هیچ

                                                                    
ها، در دورة براساس سند برجای مانده از امارت موکری. 1

های زلق، زرین و ئیلخان صفویه، بوداق سلطان سه همسر به نام

های عبداهلل، یحیی، موسی، خانم داشته و دارای شش پسر به نام

های نیلوفر، پریزاد، بهرام بیگ و شش دختر به نام ایوب، سهراب و

 پیکر، گوهر، ماهی جهان و ستاره بانو خانم بوده است.

سلطان، آثار از وی، به اندازة دوران حکومت بوداق 

تاریخی و معماری ثبت نشده، به همین جهت 

احتمال دارد که این مسئله در جای خود به حقیقت 

نزدیک باشد که منجر به خلق آثار مهمی در این 

 خطه از کشور گردید.

اگر بخواهیم اقدامات مهم و اساسی بوداق 

سلطان را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم، باید 

های ترین اقدامات وی در زمینههمبه چند جنبه از م

 گوناگون اشاره کنیم:

 . ايجاد تحول در زمینة معماری و شهرسازی1

بوداق سلطان از نخستین امیران موکری است 

ای به موضوع معماری و شهرسازی که توجه ویژه

داشت. علّت اساسی که زمینه برای گسترش و 

اهمیت ساوجبالغ، در آن دوره را فراهم نمود، به 

مسئلة امنیت دوران شاه سلیمان صفوی وابسته 

 است. 

در دورة شاه سلیمان صفوی، همسایگان 

کدام ، هیچ[هاها و ازبکعثمانی]خارجی ایران 

نداشتند که قصد تجاوز و  قدرتی به آن اندازه

حمله به خاک ایران را داشته باشند و به همین 

جهت در این دوره، واقعة خارجی مهمی در ایران 

سال حکومت وی، دورة  20روی نداد و مدت 

 :1305آرامش و امنیت بوده است )اقبال آشتیانی، 

682.) 

بر این اساس، وجود امنیت و آرامش در ایران 

مارت موکری به طور خاص، به طور عام و در ا

موقعیت مناسبی را در اختیار بوداق سلطان قرار 

دارد تا با استفاده از مصالح و مواد بومی، شیوة 

معماری و شهرسازی جدیدی را در این شهر 

توان به پل سرخ ریزی نماید که از میان آنها میپایه

م( و مسجد سرخ )مدرسة شاه 1660ق/ 1819)
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م( اشاره نمود. باباطاهری 1610ق/ 1809سلیمان( )

نویسد به غیر از آثار موجود از بوداق سلطان، می

اند سرا و حمام نیز توسط ایشان ساخته شدهکاروان

که در حال حاضر از بین رفته و اثری از آنها دیده 

 (1: 1351شود. )باباطاهری، نمی

. اهمیت و توجه به رفاه اقتصادی مردم، بر 2

 تولیدات کشاورزیمبنای گسترش و رونق 

معماری و شهرسازی، زمینه را برای گسترش 

اقتصاد و تأمین معیشت مردم در امر کشاورزی را 

فراهم نمود. ایشان عالوه بر بند دو طرف پل سرخ، 

آثار دیگری در زمینة آبیاری از خود برجای 

گذاشت. به اذعان منابع محلی، بند دارلک، بند لج 

جا( از جمله اقدامات و ایجاد قنات و کهریز )همان

وی برای ترویج کشاورزی در منطقه صورت 

 گرفت. 

همچنین در برخی از مآخذ، اشاره به ضرب سکه 

در ساوجبالغ آن زمان گردیده که این مسئله جای 

بحث و بررسی دارد. اُسکارمان از جمله 

هایی است که به این موضوع پرداخته و شخصیت

رد و بسیار عادل نوشته است: بوداق سلطان امیری کُ

بود و در بین مردم محبوبیت خاصی داشت. در زمان 

بوداق سلطان، موکریان استقالل خود را حفظ و پای 

ای به این منطقه باز نشده و همچنین وی هیچ بیگانه

 :1915اقدام به ضرب سکه نموده است )ئوسکارمان، 

ابراهیم افخمی نیز اشاره به ضرب سکه در (. 131

لطان کرده و تاریخ موجود بر روی زمان بوداق س

م نوشته است 1131ق/ 1133ها را سال سکه

(. بر اساس نظریات 99-90/ 2: 1313افخمی، )

موجود که در جای خود به آن اشاره خواهد شد، 

آخرین تاریخ ثبت شده برای فوت بوداق سلطان، 

م است، به همین جهت این 1699ق/ 1111سال 

دورة بوداق سلطان  توانند مربوط بهها نمیسکه

باشند. همچنین استاد هژار موکریانی در حواشی 

کتاب شرفنامه، یادداشت نموده که خودش در دوران 

ای مسی را مشاهده کرده که بر روی آن کودکی سکه

م و ضرب فی ساوجبالغ 1182ق/ 1113تاریخ 

(. در واقع، 315: 1305دلیسی، نوشته شده است )به

شود در زمان بوداق سلطان ها که گفته میاین سکه

اند، به نوعی نشان دهندة محلی بودن ضرب شده

های بعد از بوداق سلطان ضرب آنهاست و در دوره

 .اندگردیده

. تأسیس کتابخانه، دارالعلم و توجه ويژه به 3

 مباحث دينی

طور که در باال اشاره به ساخت کتابخانه شد، همان

سلطان در آن  ترین کارهای بوداقیکی از با ارزش

دوره، ساختن کتابخانة عمومی برای استفادة مردم 

ای که های کتابخانهنامهبود. در متن یکی از وقف

به دستور بوداق سلطان ساخته شد، چنین آمده 

نگهداری این کتابخانه به عهدة اوالد ذکور »است: 

من است و پس از من حکومت والیت موکری با 

دست آنها نماند، آنهاست و چنانچه حکومت در 

باشد و تمام این وظیفه به عهده ارشد اوالد من می

مسلمین و مسلمات حق خواهند داشت که از آن 

( 98/ 5: 1911نگ، )ولفگه« کتابخانه استفاده نمایند

های حدیث، در این کتابخانه، انواع کتابهمچنین 

های علوم فقه، علوم نقلی، علوم عقلی و انواع قرآن

کیخسروی  (.52 :1905ر، داشت )زیوهمجید وجود 

نویسد که بوداق سلطان، در پشت یک کتاب می

قاموس عربی نوشته: به این امید که زنان و مردان 

های این مسلمان برای ادامة تحصیل از کتاب

 (36: 1313وی، یخوسرهکتابخانه استفاده نمایند. )که

اشارة بوداق سلطان به موضوع زنان، نشان 
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است که نزدیک به سیصد و پنجاه سال دهندة آن 

ای به آزادی و حقوق زنان قبل، وی توجه ویژه

معطوف داشتند تا زنان نیز همگام با مردان از یک 

طرف، به دنبال تحصیل و کسب علم باشند و از 

طرف دیگر با فراگیری دانش و تجارب زندگی، 

موجب استحکام بنیاد خانواده گردند. بدین ترتیب، 

شود که بوداق سلطان، حقوق و آزادی میپی برده 

زنان را مد نظر داشته که در آن زمان، در بسیاری از 

 کشورها چنین موضوعی مطرح نبوده است.

از دیگر اقدامات فرهنگی بوداق سلطان ساخت 

دارالعلم )مسجد سرخ( بود. این دارالعلم به عنوان 

اولین بنای تعلیم و تربیت در ساوجبالغ آن زمان، 

مندان لحاظ علمی و دینی شکل گرفت و عالقهبه 

و تشنگان دریای علم و معرفت برای یادگیری 

علوم مختلف، در این مرکز شرف حضور پیدا 

 کردند.می

در زمینة مباحث دینی باید گفت، عالوه بر 

داران علم و تأسیس کتابخانة بزرگ برای دوست

دانش، بوداق سلطان شرایطی فراهم کرد تا کتاب 

الدین اثر امام محمد غزالی، بر اساس ء علوماحیا

نسخة اصلی پاک نویس، تصحیح و با ترجمه 

 مطابقت داده شود.

الدین های نفیس کتاب احیاء علومیکی از نسخه

-که به کوشش حسین خدیوجم منتشر شده، ربع

های سوم و چهارم آن متعلق به دارالکتب القومیة 

ی، در شهر قاهره است که به وسیلة اسماعیل مراغ

ساوجبالغ کتابت گردیده و کاتب خداوند را شاکر 

-بوده که توانسته ترجمة فارسی کتاب احیاء علوم

الدین را انجام دهد و آن را به بوداق سلطان هدیه 

صفر سال  21نماید. کار کتابت این نسخة نفیس در 

ق به اتمام رسیده و اصل این نسخه، در 1809

گردد )محسنی، ی میکتابخانة ملّی قاهره نگهدار

های اسماعیل متن کامل نوشته(. 111-113: 1319

، به زبان الدیناحیاء علوممراغی در آخر کتاب 

قد واقف الفراغ من »عربی به شرح زیر است: 

تحریر کتابته و مقابلته مع اصله و ترجمته و 

تصحیح سقیمه بحسب اطالع الذهن الفاتر علیه، 

ساوجبالغ  ۀالمسما ۀالطیبـ ۀالقصبـ فی

ـ علی ید  ـ صانها اهلل تعالی علی اآلفات کردستان

الفقیر الراجی ربه الباری، اسماعیل ابن مال بخشی 

بوداق »المراغی، لالمیر المکرم اعلی اهلل شأنه 

جعل اهلل یومه خیراً « سلطان ابن شیرخان المکری

دولته  ۀلزیاد ۀمن امسه، و جعل هذا الکتاب وسیلـ

له عن هفواته، بمحمّد و آله و اصحابه،  ۀو نجا

حامداً و شاکراً هلل و مصلیاً و مسلماً علی رسوله و 

 (.913: 1306)غزالی، « آله الطیبین الطاهرین

 

 والیت موکری در عصر بوداق سلطان معماری

هنر معماری به نوعی نشان دهندة آداب و رسوم، 

ی ها و باورهاها، اندیشهاعتقادات مذهبی، سنّت

اجتماعی هر ملّتی است. در دوران صفویه به علّت 

توجه خاص سالطین این سلسله به هنر و معماری 

و وجود رفاه اقتصادی و امنیت سیاسی موجب 

گردید که تغییرات و تحوالت چشمگیری در شیوة 

معماری ایجاد گردد. به طوری که در این دوره 

... ها و ها، کاخبناهای زیادی از قبیل مساجد، پل

ساخته شدند که بعد از گذشت چندین قرن هنوز 

 تعداد زیادی از آنها پابرجا هستند. 

از آثار معماری دورة صفوی، در والیت موکری 

با تأکید بر شهرستان مهاباد که ثبت تاریخی 

. مسجد 1توان به آثار زیر اشاره نمود: اند، میشده

، سلطان. مقبرة بوداق2جامع )مدرسة شاه سلیمان(، 
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آثار ثبت شده ). حمام لج 3. حمام میرزا رسول، 3

 (.68-31: 1303در فهرست آثار ملّی، 

در  در مقابل، آثار دیگری در دورة صفویه،

شهرستان مهاباد وجود دارند که ثبت تاریخی 

قلعه و قبر صارم بیگ موکری  .1اند مانند: نشده

. مقبرة 2)معاصر شاه اسماعیل اوّل صفوی(، 

ولین مدرس و اولین امام جماعت مالجامی )ا

. مسجد حاج احمد لشکری که 3مسجد سرخ(، 

سال ساخت آن، براساس سردر اصلی مسجد، 

م است و اگر تاریخی که بر روی 1181ق/1115

سردر اصلی نوشته شده درست باشد، این مسجد، 

به احتمال زیاد در دورة موسی سلطان )پسر بوداق 

 سلطان( ساخته شده است.

معماری دورة صفوی که توسط شخص  از آثار

توان آثار زیر را نام اند میبوداق سلطان ساخته شده

سرا . کاروان3. مسجد سرخ، 2. پل سرخ، 1برد: 

 گاه( کوخِ کورتک.)استراحت

 

 1پل سرخ )سور(
ترین اثر ساخت بوداق سلطان پل سرخ که قدیمی

گر تاریخ، فرهنگ و تمدن این موکری است، نشان

ود، هست و خواهد بود، اما قبل از این که منطقه ب

ثبت تاریخی گردد، با اهدافی نامعلوم، در دورة 

پهلوی دوم تخریب و نابود شد. با توجه به 

اطالعات و مستندات تاریخی سعی شده تا حد 

 (5امکان، این اثر را بازسازی نمود. )شکل 

پل سرخ که در حاشیة غربی شهر ساوجبالغ 

ای که تقریباً از بر روی رودخانه)مهاباد( آن دوره، 

کرد، ساخته شد و در زمانی که وسط شهر عبور می

                                                                    
 ای کُردی به معنی قرمز و سرخ است.. سور: واژه1

هنوز تخریب نگردیده بود، شهر مهاباد را به 

 کرد.پیرانشهر وصل می

در مورد وجه تسمیة سرخ باید گفت با توجه 

به خشت و آجر قرمز رنگی که در ساخت پل و 

یقین مسجد سرخ به کار رفته، به احتمال قریب به 

توان گفت به خاطر رنگ سرخ آجرهای مورد می

یاد احمد اند. زندهاستفاده به این نام مشهور گردیده

تاریخچه خانواده قاضی »قاضی در حواشی کتاب 

اند: در آن زمان، نوشته« در والیت موکری

ساوجبالغ قصبة کوچکی بوده و چون بیشتر 

ی هاهای آن به صورت گِلی بودند و ساختمانخانه

آجری یا سنگی در آن وجود نداشته است و چون 

این دو بنا )پل و مسجد( با خشت پخته ساخته 

 :1310شدند، به سرخ شهرت یافتند )فتاح قاضی، 

109.) 

ای سنگی های پل، کتیبهبر روی یکی از پایه

هدانا اهلل صراطاً »وجود داشت و روی کتیبه، آیة 

حساب  نوشته شده بود و حروف آیه با« مستقیما

تاریخ ساخت پل، یعنی سال  ابجد، ماده

داد که رباعی زیر م را نشان می1660ق/1819

 بیانگر آن است: 

 بنا المولی بحمداهلل جسراً

 الجل الخالق رب الرحیما

 فنادی هاتف تاریخ جسره

 هدانا اهلل صراطاً مستقیمـا 

: 1302؛ فتاحی قاضی، 590/ 1: 1313)افخمی، 

 (3( )شکل 32

های العبور بودن راهکوهستانی و صعببه علت 

منطقه، استفاده از مواد و مصالح غیر بومی هم 

های زیادی را در بر داشته است مشکل و هم هزینه

و همچنین تأثیر مستقیم شرایط آب و هوایی منطقه 
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بر نوع مصالح مورد استفاده موجب گردید تا برای 

ساختن پل از نوع مصالح و مواد بومی استفاده 

 ود.ش

متر طول و  36پل سرخ در زمان آبادانی، حدود 

متر عرض داشته که دو طرف رودخانه را به هم  0

کرد. این پل، چهار عدد پایة سنگی داشته وصل می

که از این چهار پایه، فقط یک پایة آن به صورت 

چسبیده به دیوارة رودخانه باقی مانده است. این 

 1تر عرض و م 5/5متر طول و  0پایة باقیمانده، 

های تراشیده متر ارتفاع دارد. پایة فوق از سنگ

شده مکعبی خیلی بزرگ سفید رنگ با مالط آهک 

های زیرین پایه شکل گرفته است، ولی در قسمت

های باال که جدیداً مرمت شده، با همان قسمت

مصالح سنگی و با مالط سیمان تعمیر شده است. 

و عرض  سه چشمه یا دهانه داشته که پل سرخ،

 متر 12و  0، به ترتیب حدود هااین دهانهارتفاع 

ها های پایه، با الشه سنگداخل دیواره بوده است.

ای و با مالط آهک و های رودخانهو قلوه سنگ

ها، در قسمت مخالف اند. این پایهساروج پر شده

های مثلثی شکل آب رودخانه، دارای آب شکن

هار متر بوده که تا ها چشکناند که اندازة آببوده

اند، ولی در ها ادامه داشتهقسمت زیرین طاق

شکن قسمت موافق رودخانه در پشت بندهای آب

-به صورت گرد یا منحنی ساخته شده بودند. طاق

های جناغی بر روی های این پل به صورت قوس

ها، توسط اند که این طاقهای سنگی سوار شدهپایه

سانتیمتر با مالط 19×19×3آجرهای خشتی به ابعاد 

اند )مشکینی ها استوار بودهآهک و گچ روی پایه

 (.29 :1335بابک راد، ؛ 03-03: 1308اصل، 

در واقع آنچه حائز اهمیت است این است که 

ساخت پل مربوط به دورة شاه سلیمان صفوی و 

م است که بیشتر مآخذ به این 1660ق/ 1819سال 

؛ پیرنیا، 1/66: 1319اند )مخلصی، امر اشاره نموده

 :1905ر، ؛ زیوه33: 1319؛ مالزاده، 119: 1318

اما در مورد اینکه نخستین بار در زمان کدام (. 52

سلسله، این پل ساخته شده، نظرات متفاوتی ارائه 

شده است؟ محمود پدرام که قبالً ریاست ادارة 

میراث فرهنگی شهرستان مهاباد را برعهده داشته 

به قولی زیر بنای اصلی پل  نویسد: بنااست، می

سرخ، مربوط به دورة هخامنشیان است. در مقابل، 

بر اساس تاریخ اجتماعی منطقه، این اثر مربوط به 

(. در مقابل، 38: 1352پدرام، دورة صفوی است )

نویسندگان کتاب راه و رباط معتقدند، پل سرخ که 

بر روی رودخانة مهاباد قرار دارد، مربوط به دورة 

است که اصل آن از دورة تیموری باقی صفوی 

 (.119: 1318مانده است )پیرنیا، 

شناسی منطقة آذربایجان های باستاندر گزارش

م چنین آمده است: 1966ش/ 1335غربی در سال 

به احتمال زیاد، پل سرخ از عصر تیموری باقیمانده 

های آن را های بزرگ کف پل و پایهکه تخته سنگ

اند و تعمیراتی در دورة در همان دوره ساخته

-صفویه بر روی آن انجام گرفته و سپس در دوره

های افشاریه، زندیه و قاجاریه دوباره تعمیر شده 

است. همچنین در زمانی که تیمسار ورهرام 

فرماندة لشکر این ناحیه بود، پل سرخ را مورد 

توجه قرار داده و آن را با آهن پوشانیده و مورد 

 (.29 :1335است )بابک راد،  استفاده قرار داده

خوشبختانه اسناد مربوط به دورة پهلوی اوّل، 

سند و در دسترس است. بر اساس این اسناد،  36

ریال برای دولت رضاشاه  38888تعمیر اساسی پل 

ریال  18888داشته، ولی در آن زمان  بر هزینه در

برای تعمیر پل خرج شده و مرمت آن از تاریخ 
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و در تاریخ  ش شروع81/81/1313

 تواسدرخش پایان پذیرفته است. )38/11/1313

، هیائرض راه هیاحط ادارة نوست الغباوجس لر پیمعت

 (6( )شکل 1313

در واقع، هشتاد سال قبل، پل سرخ در دورة 

-پهلوی اوّل تعمیر گردید. طبق اطالعات و گزارش

ی که در شناسی منطقة آذربایجان غربهای باستان

آرشیو سازمان میراث فرهنگی کشور موجود است، 

پل سرخ، در دورة پهلوی دوم نیز توسط تیمسار 

 کریم ورهرام مرمت شد.

های پل سرخ در هنگام اگر نگاهی به عکس

بیندازیم، متوجه 1ساخت سد شاهپور )مهاباد(

خواهیم شد که پل سرخ با دهانة اصلی سد، 

پل مزبور بر  حداقل دویست متر فاصله داشت و

ش )شکل 21/86/1330ها، تا تاریخ اساس عکس

( حدود یک سال مانده به پایان ساخت سد، 1

رسد که پل سرخ تخریب نشده و در کل به نظر می

برداری آن بعد از پایان ساخت سد و قبل از بهره

تخریب شده است. قادر فتاحی قاضی اشاره به 

-یت میتخریب پل به وسیلة مواد منفجره و دینام

هاشم شیرازی (. 191: 1312کند )فتاحی قاضی، 

نویسد به دستور رئیس ادارة نیز در خاطراتش می

نعمت  [مجید]وقت سد مهاباد به نام مهندس 

اللهی، پل یاد شده را که یکی از میراث فرهنگی 

منطقه بود و بدون این که مزاحمتی برای سد 

                                                                    
و  ش20/85/1336 (،مهابادشاهپور )تاریخ آغاز ساخت سد . 1

که به وسیلة مهندسین  است ش82/81/1339تاریخ پایان آن 

، طرح و پروژة آن در منطقة مهاباد اجرا گردید و یوگسالوی

های موجود که بر روی آنها هم تاریخ میالدی و هم تاریخ عکس

شود، از روی طرح آنها مورد استفاده قرار گرفته شمسی دیده می

 است.

 (. در21: 1308داشته باشد، خراب شد )شیرازی، 

های کارگران وقت سد حالی که بر اساس گفته

مهاباد، در آن زمان، محمد موسوی جالل، مجری 

طرح سد و مجید نعمت اللهی سرپرست کارگاه 

 بوده است.

به این ترتیب، یکی از آثار تاریخی این منطقه، 

گونه مزاحمتی برای ساخت بدون آنکه حتی هیچ

خریب سد شاهپور )مهاباد( داشته باشد نابود و ت

گردید و در حال حاضر تنها یک پایة پل و آن هم 

( و حتی 0به صورت ناقص برجای مانده )شکل 

داد، گم کتیبة سنگی که مادة ساخت پل را نشان می

  شد.

 

 مسجد سرخ

یکی دیگر از آثار دورة بوداق سلطان موکری، 

ق/ 1809مسجد سرخ مهاباد است که در سال 

ی و در نهایت م، در زمان شاه سلیمان صفو1610

 (9سادگی و بدون تزئین ساخته شده است. )شکل 

نویسد که بوداق سلطان آقای کیخسروی می

مسجد جامع را به خواست یکی از دخترانش که 

وی، یخوسرههمسر مالجامی بوده، ساخته است )که

( ولی آنچه مسلم است، آنکه بداق 35: 1315

سلطان نخستین مدرسه و مسجد مهاباد را که 

جد سرخ )مسجد جامع( است برای انجام امور مس

دینی برای شخص مالجامی ساخت که برخی از 

: 1335زاده، اند )ترجانیمأخذ به آن اشاره نموده

33.) 

در کنار مسجد سرخ )مسجد جامع( مهاباد، 

رودخانه مهاباد با مصالحی چون سنگ، چوب، 

متر و  388در زمینی با زیربنای  ،آجر، گل و گچ

ستون  18و دارای متر ساخته شده  158پهنای 
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-25: 2535است )فرنود، گنبد آجری  10و سنگی 

نشین و یک (. همچنین شامل حجرات طلبه23

سردر ورودی، صحن حیاط، حوض خانه و 

باشد. شبستان مسجد که شبستان وسیعی می

تقلیدی از شبستان مسجد وکیل شیراز است، دارای 

ر و فاصلة هر مت 68/2ده ستون سنگی به ارتفاع 

؛ 30: 1308متر است )رکوعی،  58/3یک از آنها 

( و مساحت کلی مسجد با 111: 1313پدرام، 

 باشد.متر مربع می 1259های آن حجره

خصوصیات معماری این بنا از نظر پی بنا و 

معماری قابل مقایسه با مسجد طسوج در آذربایجان 

(. این اثر به 56: 1308زاده، شرقی است )حسن

در فهرست آثار سازمان میراث فرهنگی  002ارة شم

آثار ثبت شده در فهرست )کشور ثبت شده است 

 (18(. )شکل 31 -68: 1303آثار ملّی، 

ی سنگای ، کتیبهمسجد سردر اصلیبر باالی 

که هم تاریخ و هم کارکرد بنا را برای  وجود دارد

. نوشتة کتیبه به خط رقاع بدین کندما مشخص می

 الحمد اهلل الذی و قضی التمام هذه»قرار است: 

السلطان  ةدولـ فی ایام ۀالشریفـ ۀالمدرسـ

االعدل شاه سلیمان الحسینی الموسوی الصفوی 

کتبه  1809بهادر خان خلد اهلل تعالی ملکه فی سنه 

( 11)شکل « ضعف العباد ابن البانی سهراب مکری

این کتیبه در سه سطر کامل و یک خط در قسمت 

است که این مجموعه اول به  آنگر انپایین نمای

عنوان مدرسه بنا شده است، که در زمان سلطنت 

به اتمام  م1610ق/ 1809سال  درشاه سلیمان 

)پسر کری ورسیده و نویسندة کتیبه سهراب م

؛ 23: 1339. )مشکوتی، بوده استبوداق سلطان( 

 (06/ 2: 1310بخش، تاج

کتیبة  به غیر از این کتیبه، در داخل مسجد سرخ

دیگری نیز وجود داشت که در حال حاضر اثری از 

( آقای 183: 1303نامه، شود. )گنجآن دیده نمی

نویسد: یک سنگ نبشته صمدی در این زمینه می

بر روی دیوار در جنوبی مسجد نصب و بر روی 

آن موقوفات مسجد سرخ نوشته شده بود که 

دی، مهمتأسفانه اثری از آن باقی نمانده است. )سه

1308 :18) 

این مسجد که به نام مدرسة شاه سلیمان نیز 

معروف بوده به صورت یک حوزة علمیه، فعالیت 

داد، به طوری که در آنجا دینی و علمی انجام می

هایی برای طالب علوم علوم دینی تدریس و حجره

ها در دینی ساخته شده بود که هنوز نیز حجره

 جای خود باقی است.

است که این مدرسه، کتابخانة  الزم به توضیح

های آن مربوط به فقه بزرگی داشته که بیشتر کتاب

 (.135/ 2: 1331فرخ، شافعی بوده است )همایون

در حقیقت، ساخت مسجد سرخ )مدرسة شاه 

سلیمان( زمینه را برای ایجاد یک مرکز علمی و 

دینی مهیا ساخت. به طوری که پس از فراخواندن 

ز مریوان برای ادارة امور شخص مالجامی چوری ا

علمی و دینی مسجد، زمینه برای گسترش مباحث 

 علمی، مذهبی و دینی در این منطقه فراهم شد.

نیاز بودن مسجد جامع بوداق سلطان با هدف بی

های جاری، اقدام به و مدرسة علوم دینی از هزینه

وقف تعدادی از روستاهای منطقة موکریان برای ادارة 

مور دینی مسجد سرخ نمود. این امر در هر چه بهتر ا

راستای ترویج فرهنگ عظیم وقف صورت گرفت که 

نقطة عطفی در تاریخ وقف این منطقه محسوب 

شود، چراکه قبل از بوداق سلطان هیچ یک از می

بودند و  حاکمان موکری دست به چنین اقدامی نزده

شاید بتوان گفت، وی اولین کسی است که فرهنگ 
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نطقة موکریان نهادینه نمود. بعد از مرگ وقف را در م

بوداق سلطان، فرزندان و نوادگانش این فرهنگ را 

ها به دو گسترش و اشاعه داده و متصرفات موکری

 بخش خان زاده و بیگ زاده تقسیم گردید.

براساس اطالعات موجود در ادارة اوقاف و 

امور خیریة شهرستان مهاباد، تعداد چهارده روستا، 

اهای ساوجبالغ )مهاباد(، بوکان و سقز از روست

توسط شخص بوداق سلطان و نوادگانش که برخی 

از این روستاها به طور کامل و برخی دیگر چند 

اند. این روستاها عبارتند سهم از آنها وقف گردیده

میش، باغلوجه، کند، بوزه، بردهباغ، کپهاز: )خاتون

، [لیشهر سیمینة فع]موسالی کهریزة ایوبی، قره

تپسی، کوچک کند، شوریجه، عبداهلللگز، علی

 اوطمیش، شهریکند و کانی فقیهان(.

 

 گاه( کوخِ کورتکسرا )استراحتکاروان

گاه کوخِ کورتک. این اثر در سرا یا استراحتکاروان

بین جادة اصلی مهاباد به سردشت واقع شده است. 

هایی که در حال این مکان برای استراحت کاروان

آمد بین ایران، موصل و بغداد بودند مورد  و رفت

کار رفته در گرفت و مصالح بهاستفاده قرار می

آنجا، همان مصالح مسجد سرخ بوده است. 

 (11: 1308دی، مه)سه

( و 12چین )شکل این بنا به صورت سنگ

شامل سه قسمت بوده که قسمت اول محل 

های همراه کاروان؛ و قسمت دوم استراحت انسان

برای استراحت حیوانات مورد استفاده از جمله 

قاطر و اسب؛ و قسمت سوم انبار چوب و هیزم 

بوده است و هر ساله مردم این نواحی به اندازة 

توان خود چوب و هیزم مورد نیاز را جمع و در 

هایی که از سرا، برای مسافران و کاروانانبار کاروان

دند و نموکردند، ذخیره میاین ناحیه عبور می

مصالح به کار رفته در این اثر، سنگ و ساروج بوده 

 (15: 1302است. )سویناسی، 

شود که احتماالً این اثر منسوب به گفته می

شخص بوداق سلطان است. اُسکارمان معتقد است 

که کوخِ کورتک از آثار بوداق سلطان است 

( در مقابل، رسول پیروتی 131 :1915)ئوسکارمان، 

سرای سنگی کورتک، از آثار ارواننویسد که کمی

باشد عزیزخان موکری، در دورة قاجاریه می

شود که همچنین گفته می (.182: 1301)پیروتی، 

پل سلطان نیز یکی دیگر از آثار ساخت بوداق 

 سلطان است.

 

های متفاوت در مورد مدت حکمرانی و دیدگاه

 سال مرگ بوداق سلطان

نویسد: ناهید میاز اسالف بوداق سلطان، عبداهلل 

در عهد شاه سلیمان صفوی، بوداق سلطان شهر 

ساوجبالغ )مهاباد( را بنا نهاده و نزدیک به شصت 

سال با عدالت حکومت نمود. این شخص 

یادگارهای زیادی از جمله پل سرخ، مسجد سرخ، 

خانة مدارس متعدد، تأسیس کتابخانه، قرائت

الک عمومی، دارالمساکین و وقف چندین پارچه ام

شخصی از خود برجای گذاشته است )ناهید، 

هاشم شیرازی نیز نوشته که بوداق  (.9-0 :1362

سلطان شصت سال حکومت کرده است 

در مقابل، زیور معتقد است (. 1308:26)شیرازی،

سال  63که بوداق سلطان حاکمی عادل بوده و 

ر، زمام امور موکریان را در اختیار داشته است )زیوه

1905 :52.) 

در مورد سال وفات بوداق سلطان نیز اختالفاتی 

 وجود دارد: 
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 م.1609ق/1181. سال 1

سلطان را  منابع محلی، سال وفات بوداق

وی، هیخوسراند. )کهم ثبت نموده1609ق/ 1181

: 1310، زادهصفی؛ 5: 1351باباطاهری، ؛ 35: 1315

680) 

اگر نگاهی به سند برجای مانده از امارت 

( متوجه 3در دورة صفویه بیندازیم، )شکل ها، موکری

رجب  10خواهیم شد که بر روی این سند، تاریخ 

شود که در متن آن، از م دیده می1691ق/ 1183سال 

یک طرف، اشاره به وفات بوداق سلطان موکری شده 

و از طرف دیگر، چگونگی تقسیم ارث بین وارثین 

این بیان گردیده است. اگر با قطعیت بتوان گفت که 

سند مربوط به آن دوره است، سند زیر، بعد از وفات 

ایشان تنظیم گردیده و نظر منابع محلی در مورد مرگ 

  توان پذیرفت.بوداق سلطان را می

 م.1695ق/1181. سال 2

، اشاره به کشته دستور شهریارانتنها در کتاب 

گردد. نویسندة کتاب، در شدن بوداق سلطان می

 نویسد: م می1695 ق/1181ذکر وقایع سال 

ایمان ظهور طغیان و عصیان سلیمان کرماج بی»

های آن رویبا اولیای دولت ابد توأمان و زیاده

های او با انصار و نشان و دست درازیمدبر خذالن

اعوان شیاطین مکان به بعضی از سرحد و ثغور 

نشان کردستان و مجادالتی که ممالک جنت

یان و بعضی از حکام بین آن پی سپر طریق طغمافی

و سالطین و غازیان ظفر اقتران و چشم زخمی که 

به تقدیر کردگار جهان به بوداق سلطان حاکم 

مکری و مرتضی قلی بیگ نایب حاکم کلهر و 

« سنقر و کرمانشاهان به منصه ظهور و اعالن رسید.

 (123 :1313)نصیری، 

سلیمان کرماج )بابان( از جمله کسانی است که 

اخر دورة شاه سلیمان و هم اوایل هم در او

حکومت شاه سلطان حسین صفوی، منطقة موکری 

را مورد تهاجم قرار داد. علّت این حادثه به این 

گردد که بازرگانان منطقة بابان برای موضوع برمی

خرید نمک از ارومیه و ایل افشار باید از منطقة 

موکری عبور کنند. میر عزیز سلطان موکری از 

ن بابان درخواست عوارض راهداری بازرگانا

کند. با رسیدن این خبر به سلیمان بابان، وی از می

این موضوع رنجیده خاطر گردیده و با فرستادن 

ای، ناراحتی خود را از دادن عوارض ابراز و در نامه

ها  ها و موکرینتیجه آتش دشمنی بین بابان

ن گردد. به طوری که سلیمان بابان با ایور میشعله

ادعا که قلعة مثبوش قبالً جزو شهرزور بوده، به 

منطقه موکری حمله نموده و آن قلعه را که در 

اختیار میر عزیز سلطان موکری قرار داشت، از 

دست وی خارج و خود ادارة آن قلعه را برعهده 

 (.120-121گیرد )همان: می

در زمان شاه سلطان حسین با گسترش اقدامات 

اج مناطق مریوان و اورامان سلیمان بابان و تار

توسط او، پادشاه صفوی به جانی خان )حاکم 

با سپاه خود و عساکر »دهد ارومیه( دستور می

کردستان به اتفاق بیگلربیگی آنجا و حکام مکری و 

هرسین و جاف از جوانب و اطراف تیغ کین از 

غالف آخته و به آن پی سپر طریق طغیان و خالف 

واد شور و شر آن مدبر بدسیر تاخته به قلع و قمع م

پردازند ... بعد از ورود فرمان اشرف جنود ظفر 

ورود از هر طرف متوجه تدمیر آن شقاوت مصیر 

گردیده، اوالً میر عزیز سلطان حاکم الکای مکری 

به دفع غایله آن سرکرده فوج اخوان الشیاطین 

کمین کین گشود. آن مردود بی دین جمعی از ایل 

خود را یاور و معین نموده طریق و خویشان ذلیل 
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مقابله و مقاتله پیمود و به تقدیر کردگار قدیر 

حاکم مزبور از سوء تدبیر عرضه تیغ آتش نظیر و 

پذیر گردیده، اکثریت از غازیان مالزمان او انهزام

فشان که در آن داهیه پای ثبات و قرار پایدار جان

ه داشتند باده فنا از دست ساقی قضا چشیدند و ب

 (129-120 )همان:...« درجه رفیعه شهادت رسیده 

در جریان دفع حمالت سلیمان بابان توسط 

ایالت موکری زمان شاه سلطان حسین با دو مسئله 

. بوداق سلطان لقب میر 1رو به رو خواهیم شد: 

. میر عزیز پسر بوداق سلطان 2عزیز داشته است؟ 

بوده است؟ آنچه که قابل توجه است، این که 

یسنده در متن کتاب، هم از بوداق سلطان و هم نو

از میر عزیز سلطان به عنوان حاکم موکری، در 

کند. جریان حمالت سلیمان بابان، صحبت می

های موکری، از میر نامهاگرچه در برخی از شجره

عزیز به عنوان پسر بوداق سلطان نام برده شده، 

 ها، درولی در متن سند ذکر شده از امارت موکری

( هیچ نامی از میر عزیز به 3دورة صفویه، )شکل 

توان شود. میعنوان فرزند بوداق سلطان دیده نمی

احتمال داد با توجه به ارتباط بوداق سلطان و شاه 

سلیمان صفوی، در دورة شاه سلطان حسین نیز این 

رابطه دوباره برقرار بوده و بوداق سلطان لقب میر 

نقش ایل موکری در عزیز دریافت کرده باشد، حتی 

تأمین نیروهای نظامی دوران شاه سلطان حسین را 

های در این امر نباید نادیده گرفت و طبق نوشته

این کتاب، احتماالً بوداق سلطان اوّلین کسی است 

گردد و در اثر که عازم جنگ با سلیمان بابان می

 شود.سوء تدبیر کشته می

 م. 1699ق/1111. سال3

هنگام حفاری کف مقبرة محمود پدرام، در 

نویسد: م می1991ش/ 1318بوداق سلطان در سال 

ترین مدرک برای سال مرگ بوداق سلطان، بر زنده

ق/ 1111اساس تکه سنگ شکستة قبرش، سال 

در مقابل، کتاب ( 113 :1313م است )پدرام، 1699

م اشاره به 1691ق/1189، در سال دستور شهریاران

سلطان( حاکم  اقسلطان )پسر بود حکومت موسی

 (233: 1313نماید. )نصیری، موکری می

احتمال دارد که بوداق سلطان قبل از وفاتش،  

حکومت را در اختیار پسرش موسی سلطان قرار 

ای که بر داده باشد و یا اینکه تکه سنگ شکسته

روی قبر بوداق سلطان یافت شده، مربوط به 

 شخص بوداق سلطان نباشد.

های موجود، به دیدگاهدر مجموع، با توجه 

از منابع مهم دورة شاه  دستور شهریارانکتاب 

زمان با اواخر سلطان حسین صفوی است و هم

حکمرانی بوداق سلطان تألیف شده است و شاید 

های این کتاب، نسبت به دو بتوان گفت که نوشته

تر است و با دیدگاه دیگر به حقیقت نزدیک

ظر منابع دورة پذیرفتن این دیدگاه و بر اساس ن

شاه صفی که به نام بوداق سلطان کُرد در سال 

توان گفت بوداق م اشاره کردند، می1631ق/ 1831

سلطان از آن دوره تا زمان مرگش، شصت سال بر 

موکریان حکمرانی نموده است، اگرچه احتمال 

دارد که با آغاز حکومت شاه صفی، در سال 

طان در م که در آن زمان، بوداق سل1620ق/ 1830

میرآباد نعلین ساکن شده، حکمرانی خود را بر 

مناطقی که از دورة پدرش برجای مانده بود، آغاز 

کرده باشد. همچنین، اگر به طور قاطع بتوان گفت 

ها، مربوط به که سند باقی مانده از امارت موکری

آن دوره باشد و سند مذکور، بعد از وفات بوداق 

بع محلی در مورد سلطان تنظیم گردیده، نظر منا

 توان پذیرفت. مرگ ایشان را می
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سرانجام، بوداق سلطان را بعد از فوتش، در 

گنبدان که گورستان اختصاصی خانوادة موکری بود، 

( و زمام امور منطقة موکریان 13کنند )شکل دفن می

 گیرد.در اختیار پسرش، موسی سلطان، قرار می

 
 گیرینتیجه

الجیشی موکریان سوقموقعیت حساس جغرافیایی و 

موجب شد که قبل از تشکیل دولت صفوی، این 

منطقه اهمیت شایانی بیابد. بوداق سلطان که به 

پرور بود، همیشه اذعان منابع محلی، حاکمی عدالت

سعی نمود تا با تعامل درست و مناسب با پادشاهان 

صفوی هم عصر خود، از یک طرف، امنیت و 

ارزشمندی را برای آرامش و از طرف دیگر، آثار 

موکریان برجای گذارد و در این راستا، اقدامات وی 

در سه زمینة ایجاد تحول در زمینة معماری و 

شهرسازی، اهمیت و توجه به رفاه اقتصادی مردم بر 

مبنای گسترش و رونق تولیدات کشاورزی، تأسیس 

کتابخانه، دارالعلم و توجه ویژه به مباحث دینی حائز 

 ت. اهمیت بوده اس

در این بین، بحث معماری و شهرسازی دوران 

بوداق سلطان که نشأت گرفته از اوضاع و احوال 

ویژه موکریان بود، موجب شد تا داخلی ایران و به

ترین آثار دورة صفوی، ترین و قدیمییکی از مهم

در منطقة موکریان، به نام پل سرخ، با مصالح بومی 

ن که بالغ بر منطقه شکل گیرد. این پل، به رغم آ

سیصد سال، از دوران بوداق سلطان تا زمان 

گونه تخریبش، پا برجا بود و بدون آنکه هیچ

مزاحمتی برای ساخت سد شاهپور )مهاباد( داشته 

باشد، در دوران حکومت پهلوی دوم تخریب شد 

و یکی از آثار ارزشمند تاریخی منطقة موکریان و 

دارالعلم  سلطان از بین رفت. دوران امارت بوداق

مسجد سرخ، نیز به عنوان یکی از مراکز علمی و 

مندان و تشنگان دینی آن زمان، مورد توجه عالقه

 علم و معرفت بوده است.

اقدامات تاریخی و فرهنگی بوداق سلطان 

موکری تأکیدی بر اهمیت ارتباط و تعامل با شاهان 

ویژه شاه سلیمان، بود و اثبات کرد که در صفویه، به

روابط با حکومت عثمانی، با وجود چرخش 

توان به دستاوردهایی دست اشتراک مذهب، می

 یافت که هم حکومت و هم مردم از آن بهره ببرند. 

نقش و اقدامات بوداق سلطان از این لحاظ حائز 

اهمیت است که وی از جمله حاکمان موکری بود که 

برای نخستین بار در والیت موکری عصر خویش، از 

وة جدیدی از معماری و شهرسازی را در یک سو شی

منطقة موکریان  پیاده کرد و از سوی دیگر، فرهنگ 

وقف را به عنوان یک منبع مستمر مالی برای مرکز 

 علمی مسجد سرخ نهادینه نمود. 

بوداق سلطان با ساخت کتابخانة عمومی و 

اجازه دادن به زنان جهت استفاده از منابع کتابخانه، 

و آزادی زنان، آنان را به  ضمن رعایت حقوق

فراگیری علم و دانش فراخواند که این موضوع به 

فکر بودن این حاکم نوبة خود نشانگر روشن

 موکری است.

حال با دیدن آثار ساخت بوداق سلطان بعد از 

سال، متوجه خواهیم شد که هنوز یاد و خاطرة  358

این حاکم موکری که معروف به بزرگ بود، در اذهان 

باقیست. وی نقش مهم و اساسی را در گسترش  مردم

فرهنگ و تمدن والیت موکری اواخر عصر صفوی 

ایفا نمود و به حقیقت لقب بنیانگذار و مؤسس دوم 

 امارت موکری شایستة نام و اقدامات وی است.
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 صفوی که در آن  ةنقشة اواخر دور .1شکل 

 اشاره به والیت موکری شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یاد ها: ترسیم کننده،زندهموکری . شجره نامة2شکل 

 الدین میر موکری از نوادگان بوداق سلطانسیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاها و اسناد مربوط به موکری. نوشته3شکل 
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سند مبنی بر فوت بوداق سلطان و تقسیم ارث بین  .4شکل 

سند فوق، سه صفحه است و نزد بیژن خان میر ، وارثین

 شودموکری از نوادگان بوداق سلطان نگهداری می
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مورد نیاز، میزان هزینه و پایان  . اسناد مربوط به مصالح2شکل 

 تعمیرات پل سرخ
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 های پل سرخ در زمان ساخت سد مهابادعکس. 7شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنها پایة باقی مانده از پل سرخ، عکس . 8شکل 

 ش1309از نگارنده، شهریور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عکس مسجد سرخ. 9شکل 
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 سند مربوط به ثبت مسجد سرخ، در فهرست. 13شکل 

 آثار سازمان میراث فرهنگی کشور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های سردر مسجد سرخ، به خط رقاعنوشته. 11شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرای کوخِ کورتکعکس کاروان. 12شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عکس مقبرة بوداق سلطان. 13شکل 
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سالنامة «. درالعلم ترجان(. »1335زاده، احمد )ترجانی
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 . تبریز: چهر. چاپ اول.1جلد 

آثار (. 1303سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور )

. به کوشش ناصر ثبت شده در فهرست آثار ملّی

 پازوکی و عبدالکریم شادمهر. تهران: چاپ اول.

الملوک )سازمان اداری ةتذکر(. 1310سمیعا، محمد سمیع )

نیا. به کوشش . ترجمة مسعود رجبحکومت صفوی(

 سید محمد دبیر سیاقی. تهران: امیرکبیر. چاپ سوم.

ای بر شناخت ایالت و مقدمه(. 1369شهبازی، عبداهلل )

 . تهران: نی. چاپ اول.عشایر

خاطرات دکتر هاشم شیرازی از (. 1308شیرازی، هاشم )

. به کوشش هاشم سلیمی. کردستان فعاالن سیاسی

 تهران: توکلی. چاپ اول.

تاریخ کرد و (. 1310یی(، صدیق )زاده )بورکهصفی

 . تهران: آتیه. چاپ اول.کردستان

احیاء علوم الدین. ربع چهارم (. 1306غزالی، محمد )
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الدین محمد خوارزمی. به . ترجمة مؤید)منجیات(

علمی و کوشش حسن خدیوجم. چاپ پنجم. تهران: 

 فرهنگی. 

تاریخچه خانواده قاضی در (. 1310فتاح قاضی، خلیل )

. چاپ اول. تبریز: ناشر قادر فتاحی والیت موکری

 قاضی. 

فرهنگ و هنر مهاباد در پنجاه سال (. 2535فرنود، ناصر )

. چاپ اول. مهاباد: ادارة نخست شاهنشاهی پهلوی

 فرهنگ و هنر. 

. ن در عصر صفویدیوان و قشو(. 1300فلور، ویلم )

 ترجمة کاظم فیروزمند. چاپ اول. تهران: آگه. 

(. دفتر 1303) نامه )فرهنگ آثار معماری اسالمی ایران(گنج

هشتم )مساجد جامع(. بخش دوم. زیر نظر کامبیز 

حاجی قاسمی. چاپ اول. تهران: دانشگاه شهید بهشتی 

 و انتشارات روزنه. 

. 1. جلدقدیمی ایرانهای پل(. 1319مخلصی، محمدعلی )

 چاپ اول. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور. 

فهرست بناهای تاریخی و (. 1339اهلل )مشکوتی، نصرت

. چاپ اول. تهران: سازمان ملّی اماکن باستانی ایران

 حفاظت آثار باستانی. 

. ترجمة تاریخ معاصر کرد(. 1306مک داول، دیوید )

 پانیذ.  ابراهیم یونسی. چاپ سوم. تهران:

بناهای عام المنفعه (. 1319مالزاده، کاظم و مریم محمدی )

. چاپ اول. تهران: انبار، بازار، پل، سد و حمام()آب

 سازمان تبلیغات اسالمی. 

تاریخ عباسی )روزنامه (. 1366الدین )منجم یزدی، جالل

اهلل وحیدنیا. چاپ اول. . به کوشش سیفمال جالل(

 تهران: وحید. 

. به اهتمام خاطرات من(. 1362فتخار(، عبداهلل )ناهید )ا

 فر. جا(. نفیسیاحمد قاضی. چاپ اول. )بی

القاب و مواجب دوره (. 1311نقی )نصیری اردوبادی، علی

. به تصحیح یوسف رحیم لو. چاپ سالطین صفویه

 اول. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. 

ور دست(. 1313العابدین )نصیری، محمدابراهیم بن زین

. به کوشش محمد نادر نصیری مقدم. چاپ شهریاران

 اول. تهران: موقوفات دکتر محمود افشار یزدی. 

اقتصادی در  -تغییرات اجتماعی(. 1306نویدی، داریوش )

. ایران عصر صفوی )قرن شانزدهم و هفدهم میالدی(

 ترجمة هاشم آقاجری. چاپ اول. تهران: نشر نی. 

. ترجمة محمد کرد و کردستان(. 1366نیکیتین، واسیلی )

 قاضی. چاپ دوم. تهران: نیلوفر. 

ایران در زمان (. 1308واله قزوینی اصفهانی، محمدیوسف )

شاه صفی و شاه عباس دوم )حدیقه ششم و هفتم از 

. به تصحیح محمدرضا روضه هشتم خلد برین(

نصیری. چاپ اول. تهران: انجمن آثار و مفاخر 

 فرهنگی. 

تاریخ جهان آرای (. 1303حمد طاهر )وحید قزوینی، م

. به تصحیح سید سعید میر محمد صادق. چاپ عباسی

اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 فرهنگی. 

«. التواریخةالتواریخ و زبدةخالصـ(. »1305هاندا، کوائچی )

. به کوشش ایرج افشار. 19. جلد فرهنگ ایران زمین

 چاپ سوم. تهران: سخن. 

الصفای ۀتاریخ روصـ(. 1308خان )یت، رضاقلیهدا

فر. . به تصحیح جمشید کیان18و  0. جلدهای ناصری

 چاپ اول. تهران: اساطیر. 

های کتاب و کتابخانه(. 1331الدین )فرخ، رکنهمایون

شاهنشاهی ایران از صدر اسالم تا عصر کنونی 

تهران: چاپ اول. . 2. جلدهای ایران()تاریخچه کتابخانه

 وزارت فرهنگ و هنر. 

 

 ب( مقاالت

(«. 2نگاهی به سرزمین مهاباد )(. »1302احمدیان، عبداهلل )

 . پاورقی.235. سال ششم. شمارة سیروان نامةهفته

«. مهاباد دیروز و امروز(. »1351باباطاهری، حسن )

 .13-1. ص شهرداری مهاباد



 

 

 691        در دورة پایانی صفویه والیت موکری م( در تاریخ6199-6111ق/ 6666-6161: بررسی نقش بوداق سلطان موکری )سیامند خلیلی، عثمان یوسفی

پل سرخ مهاباد. یادگاری ازبین (. »1352پدرام، محمود )

 .11دورة  . مجلة هنر و مردم« رفته ازغرب ایران زمین

 .31-38. ص 138-129شمارة 

بیوگرافی عزیز خان مکری (. »1301پیروتی، رسول )

ف )نشریة فصلنامة روژه«. )سردار کل( در عهد ناصری

. 18-0. شمارة دانشجویان کُرد دانشگاه تهران(

 .180-09 ص

مجلة «. ابادمسجد جامع مه(. »1308زاده، یوسف )حسن

 .51-52. ص 51. شمارة مسجد

ها در تاریخ نگاهی به اصل و نسب مُکری»خلیلی، سیامند. 

. 159. سال چهاردهم. شمارة ماهنامة مهاباد«. موکریان

 .51-56. ص 1393خرداد 

مجلة «. عبداهلل خان مکری(. »1356فتاحی قاضی، قادر )

مارة : شدانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

 .338-380. ص 123

یک سند تاریخی دربارة عبداهلل (. »1312ــــــــــــ )

مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی «. خان مکری

 .289-193. ص 131-136. شمارة دانشگاه تبریز

«. تاریخ اجداد عظام غفراهلل لهم(. »1302ــــــــــــ )

تبریز. . دانشگاه علوم پزشکی ماهنامة دانشجویی روانگه

 .31-32. ص 15سال چهارم. شمارة 

غزالی و آثار وی در مراکز علمی (. »1319محسنی، شهباز )

فصلنامة زبان و ادب دانشگاه عالمه «. و دینی کردستان

 .113-180. ص 13. شمارة طباطبایی

 

 نامهج( پايان

های بررسی و شناسایی پل(. 1308مشکینی اصل، رضا )

. پایان نامة فویه و قاجاریهآذربایجان غربی در دورة ص

 شناسی دانشگاه تهران.کارشناسی ارشد. رشتة باستان

 

 د( اسناد

 ة راهیاحط ادارة نوست الغباوجس لر پیمعت تواسدرخ

شمارة . رانملّی ایاسناد سازمان (. 1313) هیائرض

 .238/31631. بازیابی

 

 کُردی .1

 هاالف( کتاب

رگیرانی . وهنامهفرهشه(. 1300ف خان )ردلیسی، شهبه

 م.ژار. تاران. پانیز. چاپی پینجهماموستا هه

. وایی موکریانرمانرهفه(. 1992میل )د جهمهروژبیانی، محه

 م.کهیاندن. چاپی یهتی روشنبیری و راگهزارهغدا. وهبه

-. بهکورد و کوردستان(، 1358مین )د ئهممهکی، موحهزه

 م.کههاباد. سیدیان. چاپی یهم. مهکهیه رگی

ردانه و یادداشتی گنجینة مه(. 1905بدولال )ر، عهزیوه

االدیب  ۀالمطبعـة. شرکـغداری. بهدهبهرروژانی ده

 م. که. چاپی یهۀالبغدادیـ

-وه تا ئهلی کورد له کونهمیژووی گه(. 2885فتان، سالح )قه

 م.وشنبیری. چاپی سیههتی رزاره. سلیمانی. وهمرو

-ندی کومهیوهکورد )کورتة په(. 2880مینتیشاشفیلی، ا. م )

رگیرانی . وهران(تی. ئابووری. روشنبیری و گوزهالیه

ولیر. موکریانی. چاپی سول. ههفا رهدین مستهعیزه

 م.دووه

تحفة مظفریه به زمانی کوردی (. 1915ئوسکارمان )

غدا. کوری موکریانی. بهی هیمن وه. ساخکردنهموکری

 م.کهزانیاری کورد. چاپی یه

. فشارمیژووی ئه(. 2880شید )را، رهدیبوششوعهئه

ی ژین. دیین ئاشتی. سلیمانی. بنکهالحهرگیرانی سهوه

 م.کهچاپی یه

 

 ب( مقاالت    

ک پردی سولتان و کوخی کورته(. »1302لیم )سویناسی، سه

ی م. ژومارههه. سالی سیههابادگوفاری مه«. چلونن؟

 .15. ل 21

-یهرهند الپهی چهوهلدانههه(. »1308بدولال )دی، عهمهسه
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م. که: سالی یههابادگوفاری مه«. هابادکی میژووی مه

 .0-13. لل 1ی ژوماره

گی و یزوالبههوزی فه(. »1313زیز )وی، عهیخوسرهکه

«. ل حوکمرانانی بابان و موکریانتی له گهندایهپیوه

-10کانی م. ژوماره. تاران. سالی پینجهگوفاری ئاوینه

 .33-30. لل 11

-هوزی فه»الح سوران. ن سهسهنگ، رودولف و حهولفگه

کی یهمالهکی کورتی بنهگی بانی بوکان )میژویهبهیزولال

ورگیرانی دوکتور ناجی عباس احمد. «. ی کوردگزادهبه

م. رگی پینجهغدا. به. بهری کوری زانیاری کوردگوفا

 .63-180. لل 1911سالی 

 

 انگلیسی .2

Soane, Ely Banister (1926). To Mesopotamia and 

Kurdistan in disguise; with historical notices of the 

Kurdish tribes and the chaldeans of Kurdistan. 

London: John Murry. 

 

 

 

 


