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منطقۀ موکریان با داشتن آثار باستانی و تاریخی، از دوران پیش از تاریخ، 

ایران، نقشی اثرگذاار ایاذا کذردس اسذ        در بستر حوادث تاریخی غرب

الدین نامی، در شمال قویونلوها، توسط سیفامارت موکری، در دورة آق

ریزی شد  با ظهذور دولذ  وذاوی، سیاسذ  واگرایذی      غرب ایران پی

بیذ  بذع ونذوان    امارت موکری، در تعامل با آن دولذ ، از زمذان وذار    

شذاس اسذماویل او ل    دومین حاکم این امارت، آغذاز گردیذد کذع معاوذر    

واوی بود  این مقالع، درودد بررسذی ررایذی و رنذوننی مناسذ ات     

سیاسی امارت موکری و دولذ  وذاوی، در دوران شذاس اسذماویل او ل     

بی  موکری و مناسذ اتش بذا   اس  کع تا کنون در مورد شخصی   وار 

حکوم  واوی، پژوهش مسذتقلی وذورت ننرهتذع اسذ   پذژوهش      

ذ تحلیلی و بر اساس منذاب    پژوهش توویای حاضر در رهارروب یک

دهذد کذع در   های پذژوهش نشذان مذی   گردد  یاهتعای بررسی میکتابخانع

جریان حمالت شاس اسماویل او ل بع موکریان، کع در درجذۀ اول، ناشذی   

از توسعۀ قلمرو سیاسی شاس اسماویل در منطقذۀ آرربایاذان و در درجذۀ    

این موضوع نیز بع نووی توجیذع   دو ، معلول سیاس  ماه ی وی بود کع

های محلذی  کنندة همان سیاس  یکپاررع کردن و از بین بردن حکوم 

در ایران بود، مناس ات سیاسی امارت موکری بذا دولذ  وذاوی شذکل     

بی  برای حااظ  و ویان  از قلمرو سیاسی و حکذومتی  گره   وار 

  خویش، در مقابل شاس واوی قد ولذم و در نهایذ ، بذع سذوی دولذ     

 وثمانی گرایش پیدا کرد 
 

 اس بی ، شاس اسماویل، ماهب، موکریان، سیوار  ها:کلیدواژه

Mokrian area has played an important role in the 

history of the West of Iran, with its ancient and 

historic works, from prehistoric times. Mokri 

Emirate was established in the Aq Qoyunglu 

period by Saifuddin Mokri in the northwest of 

Iran. With the advent of the Safavid government, 

the policy of divergence of the Emirate Mokri in 

its interaction with that state began from the time 

of Sarem Big as the second ruler of this emirate, 

which was the contemporary of Shah Isma'il I 

Safavi. This article seeks to investigate the 

reasons and political relationships between the 

Emirate Mokri and the Safavid government during 

the time of Shah Isma'il I, which has so far not 

done an independent study on the character of 

Sarem Beg Mokri and his relations with the 

Safavid regime. The findings of the research show 

that during the attacks of Shah Isma'il I, Mokrian 

was primarily due to the development of the 

political realm of Shah Isma'il in the Azerbaijani 

region and, secondly, to the effect of his religious 

policy, which also somehow justifies the same 

policy integrating and eliminating local 

governments in Iran, the political relations of 

Emirate Mokri with the Safavid government were 

formed. Sarem Beg, to protect his political and 

governing realms, grew up against the Safavid 

Shah, and ultimately turned towards the Ottoman 

state. 
 

Keywords:  Sarem Beg, Shah Ismail, religion, 

Mokrian, war. 
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 مقدمه  1

های والی  موکری )موکریان(، از جملع والی 

گردد کع نا  آن بع وورت کردنشین ایران محسوب می

رسمی از دوران ترکمانان، در مناب  تاریخی رکر 

 شود می

موکریان با پیشینۀ تاریخی کع حکای  از هراز و 

هرود رویدادها و حوادثی دارد کع از دوران پیش از 

رو بودس، نقش  کنون این منطقع با آن روبع تاریخ تا

ویژس مناطق غرب ایران و بع کلیدی در سیر تحوالت

کردنشین ایاا نمودس اس   این امر بع نوبۀ خود، تح  

تأثیر شرایط جغراهیایی، اقلیمی و ژئوپلتیکی این منطقع 

مانناها تا وصر حاضر،  بودس کع از دوران ق ل از ظهور

 همچنان اهمی  خود را حاظ نمودس اس  

ورود اقوا  ترک پس از سالجقع بع این خطع، 

ساختار قومی و نژادی این منطقع را دگرگون نمود  با 

حمالت مغوالن، دوبارس این منطقع تح  تأثیر هرهن  

و  گره ای اقوا  مغول و تاتار قرار و ساختار ق یلع

بیشتر اسامی این منطقع شکل مغولی و ترکی یاهتند  

ها ولّ  این امر آن بود کع نع تنها مغوالن، بلکع ترک

های موجود در د حکوم  خویش، نا نیز برای ایاا

منطقع )اوم از روستا، کوس، رودخانع و   ( را تغییر دادند 

 و یا بع زبان خودشان ترجمع کردند  

در جریان ورود و حمالت اقوا  ترک و مغول بع 

این منطقع، مرد  ساکن در این نواحی و بع ویژس ایل 

ای زندگی های ق یلعموکری کع بع وورت اتحادیع

کردند و ساختار ایلی داشتند، توان مقابلع با قدرت می

این اقوا  را نداشتع و در نتیاع ما ور بع ترک وطن 

 شدند 

قویونلوها اس  کع در دورة حکوم  ترکمانان آق

کع طورییابد، بعمنطقۀ موکریان دوبارس اهمی  می

الدین موکری، همراس با مردمی کع در جریان سیف

مغول ما ور بع ترک دیار شدس  حمالت اقوا  ترک و

بودند و با کمک وناور بومی کع در منطقع حضور 

داشتند، توانستند نواحی جنوبی دریارۀ ارومیع را تح  

رغم اسکان در این منطقع، سیطرة خویش درآوردس و بع

ریزی امارت موکری را با مرکزی  مهاباد هعلی، پی

 کنند  

زمان ن، همیکی از نکات برجستع در تاریخ کردستا

بندی جدیدی گیری امارت موکری، تقسیمبا شکل

گره  و بر این اس  کع در ایال  کردستان شکل 

نشین تقسیم اساس، کردستان بع سع والی  یا حاکم

  والی  2  والی  اردالن با مرکزی  سنندج، 1شد: 

  والی  موکری با 3بابان با مرکزی  سلیمانیع، 

 مرکزی  مهاباد هعلی 

قالع درودد بررسی و تحلیل روابط سیاسی این م

نشین کردستان )امارت موکری(، با سومین والی 

دول  واوی در زمان شاس اسماویل او ل اس  و اینکع 

رع تحوالتی ق ل و بعد از ایااد حکوم  واوی، در 

منطقۀ موکریان شکل گره ؟ در این راستا بع 

های ررایی و رنوننی مناس ات سیاسی امارت پرسش

موکری با دول  واوی، در دوران شاس اسماویل، پاسخ 

گر تأثیر ووامل دادس خواهد شد  هرضیۀ پژوهش، بیان

سیاسی و ماه ی بع ونوان مکم ل یکدینر در جه  

ررایی آن و جن  و درگیری بین طرهین، ناظر بر 

 رنوننی آن بودس اس   

ذ تحلیلی سامان  این پژوهش با رویکردی توویای

های تاریخی ی دستیابی بع اطالوات و دادسیاهتع و برا

آن، از مناب  دس  اول و دس  دو  وصر واوی و 

مناب  کُردی استاادس شدس اس   متأساانع در باب تاریخ 

امارت موکری، ق ل از تشکیل دول  واوی، مناب  

تاریخی رشمنیری وجود ندارد و این امر یکی از 

 رود  مشکالت پژوهش حاضر بع شمار می
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والم آرای های لحاظ پیشینۀ پژوهش، کتاباز 

 جهاننشای خاقانو  والم آرای شاس اسماویل، واوی

کع نویسندگان آنها نامعلو  اس ، بع روابط سیاسی شاس 

بی  موکری اشارس کردس و تااوت اسماویل او ل و وار 

 شود زیادی در روای  وقای  تاریخی آنها مشاهدس می

ترین من   و مهمترین ، قدیمینامعشرفکتاب 

نناری محلی کردستان و امارت موکری محسوب تاریخ

 شود    می

اک ر خطائی )معاور شاس اسماویل ولی سارنامۀ

بی ( و او ل(، در باب سرنوش  بابا ومر )برادر وار 

رنوننی کشتع شدن اسیران امارت موکری، حائز 

 اهمی  اس   

سن   بازشناسی جایناس ماهب در روابط اهل»مقالۀ 

نوشتۀ مات ی سلطانی « کردستان و حکوم  واوی

رغم آنکع جایناس ماهب تسنّن را در دوران احمدی، بع

کند، معتقد اس  کع در روابط واوی بررسی می

بی  با شاس اسماویل، وامل سیاسی بیشترین تأثیر وار 

های اناا  را داشتع اس ، نع وامل ماه ی  ال تع با بررسی

کع هر دو بعد سیاسی و ماه ی، بع  توان گا شدس، می

ونوان مکمل یکدینر در هاو  شاس اسماویل او ل بع 

 اند موکریان دخیل بودس

اهمی  پژوهش حاضر از آنااس  کع برای 

نخستین بار در ودد اس  تا مناس ات سیاسی امارت 

موکری با دول  واوی، در دوران شاس اسماویل او ل 

 را بررسی کند 

 

 فیایی امارت موکری . موقعیت جغرا2

نا  والی  موکری در سدة هشتم هاری، تا 

کند  حدودی در مناب  تاریخی جای خود را باز می

نا  موکریان از آغاز سدة نویسد: کع روژبیانی میطوریبع

گردد   در مناب  تاریخی و جغراهیایی رکر می11ق/ 8

  (11: 1992)روژبیانی، 

و دالقادر بابانی در مورد محدودة امارت موکری 

زمین مکری طوالً و ورضاً دس هرسن  در »نویسد: می

هش  هرسن  اس  و در این محروسع تقری اً ششصد 

  از لحاظ (112: 1311)بابانی، « دهکدس و یک قص ع اس 

جغراهیایی، والی  موکری از طرف شمال بع دریارۀ 

های شرق بع جلنع ارومیع و جلنۀ سلدوز، از سم 

میاندوآب و تکاب، از طرف جنوب بع سرحد وراق و 

ناحیۀ پشدر و از سم  مغرب بع مرز ایران و وراق 

   (363/ 3: 1382)بابا مردوخ روحانی، گردد منتهی می

در مناب  اشارات گوناگونی بع نا  شهرهایی شدس 

اند  کع در محدودة جغراهیایی موکریان واق  شدس

هرهایی را کع در منطقۀ موکریان قرار روژبیانی، ش

دارد: مراغع، سلماس، دارند، بع شرح زیر بیان می

اشنویع، الهیاان )الجان(، نقدس، ارومیع، شاهیندژ، 

مهاباد، بوکان، میاندوآب، پیرانشهر، سردش ، سقز و 

  در مقابل، حسین حوزنی (11 : 1992)روژبیانی، بانع 

هش  شهر اس : معتقد اس  کع والی  موکری شامل 

دژ، میاندوآب، مهاباد، سردش ، بانع، بوکان، شاهین

  (19 : 1938)حوزنی موکریانی، نقدس، اشنویع 

در واق ، موکریان )والی  موکری(، یکی از 

هایی اس  کع در شمال غرب ایران و در والی 

محدودة استان آرربایاان غربی و مناطقی از استان 

هایی از تی قسم کردستان امروزی شکل گره  و ح

استان آرربایاان شرقی مانند گرمرود )در جنوب 

سراب هعلی( و گاورود )یا گاودول( در مراغع نیز در 

برخی مقاط ، تح  سیطرة حاکمان امارت موکری 

؛ 1112/ 2: 1391)اسکندربی  منشی ترکمان، اند قرار داشتع

؛ حسینی 151: 1391؛ مستوهی باهقی، 389: 1366منام یزدی، 

  (156/ 1: 1361سائی، ه

های جغراهیایی براساس مستندات تاریخی و نقشع
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اند، موکریان، شهرهایی کع در این حوزس واق  شدس

هایی از شهرهای بانع و سقز، در و ارتند از: قسم 

های جنوبی استان استان کردستان هعلی و قسم 

آرربایاان غربی امروزی یعنی شهرهای مهاباد، 

، نقدس، میاندوآب، بوکان، اشنویع، سردش ، پیرانشهر

 دژ تکاب و شاهین

از لحاظ جغراهیای اداری، امارت موکری با توجع 

نشین های اواخر دورة واویع، جزو والیبع نقشع

: واحۀ آخر؛ 1319)رهربرن، شد کردستان محسوب می

 (1)شکل شمارس   : وسط کتاب، هاقد واحع(1391بابایی، 

 (mdk)ی ، بع وورت مینورسکی بع نا  این وال

اشارس نمودس و رون این واژس بعد از الهیاان « مدک»

آمدس و محل استقرار اهراد نظامی بودس، وی تشخیص 

: 1318)سمیعا، دادس کع این لغ  شاید موکری باشد 

  سمیعا معتقد اس  کع والی  موکری از لحاظ (189

نظا  اداری، در حیطۀ بینلربینی ت ریز قرار داشتع و 

ب، تیول و تعداد مالزمان آن، در دورة واویع بع مواج

رکر « مدک»شرح زیر بودس کع نا  موکری بع اشت اس 

 شدس اس : 
 

 مالزمان دینار تومان ایال 

 1119 3119 129 مدک
          

 (131: 1386؛ نویدی، 11)همان: 

دورة سالطین  القاب و مواجبدر مقابل، کتاب 

واویع، مواجب، تیول و تعداد مالزمان آن را بع 

نع  و و بیس  مداخل: هاتصد کند:وورت زیر رکر می

هزار و و کسری، مالزمان: یک [دینار]هزار تومان و سع

: 1311)نصیری اردوبادی، ود و سی و هش  نار یک

111)  
 

بینلربینی  ها  منطقۀ اداری و در ماموعِ بیس 

های مقد  و اهشار، از امارت موکری، بعد از ایلت ریز، 

نظر تعداد مالزمان، رت ۀ سو  را دارا بودس اس   حتی 

برخی از مناطق اداری، با وجود تعداد مالزمان کمتر، 

نس   بع امارت موکری، از میزان مداخل بیشتری بر 

اند  امارت حسب تومان یا دینار برخوردار بودس

اری آرربایاان کع میزان موکری، در بین مناطق اد

شان بر حسب تومان و دینار بیشتر اس ، مقا  مداخل

نهم را در بین بیس  و ها  منطقۀ اداری آرربایاان، 

در اختیار داشتع اس   امارت موکری با قرار گرهتن در 

نشین اردالن و بینلربینی جغراهیای اداری بین والی

ایرهتع اس  ت ریز، از نظا  اداری هر دوی آنها تأثیر پ

کع این موضوع از نکات برجستۀ این امارت محسوب 

 شود  می

 

 گیری امارت موکری. چگونگی شکل3

، هیچ نامعشرفدر مناب  تاریخ ایران، بع غیر از 

ها نشدس اس   در ای بع اول و نسب موکریاشارس

مورد اول و منشأ واژة موکری، براساس مناب  محلی، 

 رهار دیدگاس مطرح اس :

ها و ها را با یکی از خاندان  بدلیسی، موکری1

های کردستان، بع نا  بابان، از یک ریشع معرهی امارت

کردس و نسب حکا  موکری را بع ق یلۀ مَکریع کع در 

رساند  وی معتقد اس  کع اند، میشهرزور ساکن بودس

گاار امارت موکری(، الدین موکری )بنیانسیف

بع همین جه  بع وی  گر بودس،شخصی مکار و حیلع

   (313: 1313)بدلیسی، اند لقب موکری دادس

  محم د جمیل روژبیانی معتقد اس : اگررع 2

اظهار نظرهایی در مورد واژة موکری شدس، مانند: مکار 

گر )ط ق نظر بدلیسی(، در اول، موکری، مغری و حیلع

ها( بودس اس ؛ نیز موغریان )راس مغ موکریانراس( و )مغ

وقتی بع تاج و تخ   کع شاهان ساسانیطوریبع

تخ  بع  تیساونبایس  با پای پیادس از رسیدند، میمی

بروند تا در برابر آتش مقدس )آتشکدة  سلیمان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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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آررگشنسب( ادای احترا  نمایند، از این رو رون 

سر راس مغان، واق  شدس بود نا   دش  موکریان بر

موغریان بر آن نهادس و بع مرور زمان بع موقریان و 

  (9-8 : 1992)روژبیانی، موکریان ت دیل شد 

یاد و داهلل احمدیان بر این باور اس :   زندس3

الدین موکری پس از یورش بردن بر ترکان سیف

رابقلو و در اختیار گرهتن منطقۀ دریاس و اهزودن 

ق دینری بر آن، قدرت زیادی بع دس  آورد و مناط

هایی کع تح  حکوم  وی قرار داشتند، بع ترک

موکری معروف و منطقۀ تح  حکومتش، موکریان 

   : پاورقی(1382)احمدیان، نامیدس شد 

کردستان   سعید خضری، بع نقل از مترجم کتاب 1
نویسد کع واژة موکریان از )آتروپاتین(، می موکریان

ان گرهتع شدس کع احتماالً یکی از ق ایل ماد بودس مهاکاری

  (133: 1388)خضری،  1اس 

های بدلیسی و در بین اظهارات هوق، نوشتع

های اول و دو ( بع واقعی  روژبیانی )گزینع

 ترند نزدیک

در باب اطالوات تاریخی منطقۀ موکریان، ق ل از 

گیری امارت موکری، باید گا  با ناور مغوالن شکل

این منطقع، آنها هموارس سعی در تغییر ساختارهای در 

مختلف هرهننی، اجتماوی، زبانی، دینی و حتی قومی 

ساکن بودند، برای  اند  کردهایی کع در این منطقعداشتع

بایس  یا حاکمی   اقوامی ناات جان خود نارار می

کع بر این منطقع تسلط یاهتع بودند را پایرا شوند و یا 

                                                                        
)آتروپاتین( از زبان  کردستان موکریان  حسن داوودی، مترجم کتاب 1

کُردی بع هارسی، اشارس بع این موضوع نمودس کع نویسندة کتاب، واژة 

مهاکاریان را رکر کردس کع گویا یکی از ق ایل ماد بودس اس  )حزنی، 

کع در متن کتاب کُردی، اوالً رنین موضووی (؛ در حالی21: 1382

 وجود ندارد 

  گردند  با توجع بع شرایط پیش آمدس، راهی دیار غرب

تعداد کمی از مرد  این منطقع، اطاو  مغوالن را 

پایرهتند و تعداد زیادی از آنها بع طرف شرق، یعنی 

 : 1911ن ، )ولانعوثمانی آن دورس، مهاجرت نمودند 

81)  

ق ل ث اتی سیاسی در ایران ماوجود آشاتنی و بی

ان و ق ایل کرد واوی، زمینۀ مساودی را برای سر

هراهم آورد تا بتوانند در مناطق و قلمروهای تح  

کع طوریسیطرة خویش داویۀ استقالل داشتع باشند؛ بع

قویونلو، مهاجران والی  موکری، در دورة ترکمانان آق

دوبارس بع موطن اولی خود بازگشتند و با دینر 

ساز تشکیل یکی از ساکنان باقیماندس در منطقع، زمینع

های کردنشین غرب ایران شدند و بع ترین امارتمهم

اروان مناب ، نواحی جنوبی دریارۀ ارومیع را تسخیر 

، ارف اسال المعةدایرکرد در ؛ 155/ 1 : 1931کی، )زسکردند 

-21/ 1: 1321؛ محسنی، 212: 1369؛ رشید یاسمی، 13: 1361

و در طول مرزهای ایران و وثمانی، هرمانروایی  (22

مستقل کردهای موکری در ساوج الغ شکل گره  نیمع

کع بع وورت ظاهری تح  سیطرة حکوم  ایران بود 

  (11 : 1911لاین، )خع

ها بع دورة واق ، آغاز هرمانروایی موکری در

گردد کع در رأس آنها شخصی بع باز می 2قویونلوهاآق

دار امارت موکری، زما  الدین، بع ونوان پررمنا  سیف

 قۀ موکریان را در دس  گره   حکوم  منط

ترین ترین و مهمبع ونوان یکی از قدیمی نامعشرف

نناری محلی کردستان، در باب امارت مناب  تاریخ

الدین با نویسد: سیفالدین میموکری در دوران سیف

سیاستی کع داش  در دوران حکوم  ترکمانان، 

                                                                        
موضوع نشدس کع امارت  ای بع این  در مناب  تاریخی هیچ اشارس2

 قویونلو شکل گره  موکری، در زمان کدا  پادشاس آق
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های بابان و دینر وشیرت توانس  با همکاری وشیرت

ردستان، منطقۀ دریاس را از زیر سیطرة طایاۀ رابقلو ک

تدریج بسیاری از نواحی دینر را خارج کردس و بع

   (312: 1313)بدلیسی، تح  هرمان خود درآورد 

ای اس  کع ر تنها نویسندسبع غیر از بدلیسی، دیشنع

قویونلوها کردس و اشارس بع امارت موکری، در دوران آق

وها، نع تنها بع امارت موکری، بلکع قویونلنویسد: آقمی

های دینر مناطق کردنشین نیز با بدبینی نناس بع امارت

کردند و اقدا  بع آزار و اری  طوایف و وشایری از می

قویونلوها ارت اط داشتند نمودند کع با قراکردها می

  (65 : 1999ر، )دیشنع

الدین از شخص سیف نامعشرفط ق روای  کتاب 

های سالتوان گا  احتماالً وی در بین میموکری، 

 ( امارت موکری را در 1191-1116ق ) 911 تا 851

و آنچع کع در زمان  (51: 1393)خلیلی، اختیار داشتع اس  

الدین حائز اهمی  بود، این اس  کع وی، حاکمی سیف

مستقل بود و تا زمانی کع زندس بود، تح  سیطرة هیچ 

داخل ایران و نع در خارج  حکومتی قرار نداش ، نع در

از مرزهای ایران، و همین امر موجب گردید کع بتواند 

از یک سو، بع بهترین نحو قلمرو خود را ادارس کند و از 

های الز  برای توسعع و آبادانی این دینر سو، زمینع

  منطقع را هراهم نماید

 

 بیگ موکری و شروع مناسبات با صفویان. صارم4

زمان از جملع حکا  موکری، همبی  موکری وار 

با تأسیس دول  واویع اس  کع نقش رشمنیری در 

دهاع از استقالل منطقۀ تح  سیطرة خویش کع در آن 

 شد، داش  های ارومیع را شامل میزمان، تا نزدیکی

بی  با نا  در برخی از مناب  دورة واوی، از وار 

آرای والم)والی، حاکم و پادشاس کردستان یاد شدس اس  

؛ تتوی، 211 : 1968، جهاننشای خاقان؛ 113: 1351، واوی

بی  را وار  آرای واویوالم  نویسندة (326: 1318

آرای )والمرکر کردس اس   1پادشاس کردستان رکاری

   (113: 1351واوی، 

 ، کع 1511ق/ 911شاس اسماویل اول در سال 

حکوم  واوی را اوال  کرد، هقط ت ریز و آرربایاان 

طل ید را در تصرّف داش  و این تمرکز حکوم  می

های محلی، ابتدا در آرربایاان و کع بع ومر حکوم 

سپس در سایر نواحی ایران، خاتمع دادس شود  این امر 

بی ( با یک موجب گردید تا حاکم موکریان )وار 

بایس  یا انقیاد معادلۀ جدید سیاسی مواجع شود کع می

اوی اوال  کند یا برای خود را نس   بع حکوم  و

 هر اقدامی از جانب دول  جدید آمادس شود 

در روابط سیاسی یک امارت )حکوم  محلی( با 

  میزان قدرت امارت 1دول  مرکزی، دو موضوعِ 

  نحوة تعامل و ارت اط با دول  مرکزی یا 2محلی و 

سیاس  واگرایی و همنرایی امارت محلی حائز 

نیز از این قاودس اهم ی  اس  کع امارت موکری 

 مستثنی ن ود 

نیروی نظامی امارت موکری، در دورة واویع 

بی  کع تقابل و جن  وار اهم ی  زیادی داش ، رنان

هایی کع موکری با شاس اسماویل او ل واوی و رشادت

بی  از خود نشان دادند، دلیلی بر قدرت نیروهای وار 

؛ 311 :1313)بدلیسی، نیروی نظامی امارت موکری بود 

؛ 119 : 2118؛ مینتیشاشایلی، 18 : 2111ناظم بی ، 

Му с а э л я н , 2011: 96)  

                                                                        
دهندة اول و نسب، ایل و   اول واژة ماکور، موکری اس  کع نشان1

خان بی  از درون آن پرورش یاهتع بود  رضاقلیای اس  کع وار ق یلع

بی  را حاکم گرجستان معرهی کردس اس  هدای ، بع اشت اس، وار 

بی  ها، از وار (  همچنین برخی از پژوهش6361/ 8: 1381 ، )هدای

؛ 112: 1381اند )قاسمی گنابادی، نا  بردس« شیر وار  کُرد»با لقب 

 ( 281: 1381؛ نورری، 115: 1316مایر شی انی، 
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موضوع دو  کع نقش مهم و اساسی در تحوالت 

داخلی امارت موکری داش  و بع نووی بع نحوة نناس 

حکوم  واوی نیز مرت ط بود، انتخاب نوع ننرش و 

های واوی و وثمانی بود کع گرایش بع سوی دول 

با آنها ارت اط داش    زمانی، امارت موکری در آن برهۀ

هایش با شاس اسماویل او ل، بی  بع ولّ  جن وار 

توازن قوا در زمان پدرش را برهم زدس و سیاس  

 واگرایی در تعامل با دول  واوی را در پیش گره  

 

های هجوم شاه اسماعیل اوّل به امارت . زمینه5

 موکری

ماهب تشی   بع ونوان شاس اسماویل او ل با اوال  

ماهب رسمی کشور، از یک طرف، یک نوع تضاد 

ماه ی در داخل ایران و حتی در خارج از ایران )در 

ها، ازبکان و ممالیک مصر( ایااد نمود، و بین وثمانی

از طرف دینر، تمرکز و وحدت سیاسی در ایران را 

شکل داد کع در دوران ق ل از واویان رنین امری 

 ن ود  قابل مشاهدس 

های بر اساس مناب  و واقعیات تاریخی، زمینع

هاو  شاس اسماویل او ل بع امارت موکری، در دو بعد 

 سیاسی و ماه ی قابل بررسی اس :

 

 الف( بعد سیاسی

های سیاسی هاو  شاس یکی از ولل و زمینع

بی  موکری، اسماویل او ل بع منطقۀ تح  سیطرة وار 

مرزهای آرربایاان بی  بع شورش و تااوزات وار 

  (112: 1381؛ قاسمی گنابادی، 63: 1311)سرور، بود 

بی  در زمان شاس اسماویل تا قلمرو وار 

های ارومیع گسترش یاه   همچنین نزدیکی نزدیکی

ارومیع بع ت ریز )پایتخ  واویان در زمان شاس 

اسماویل( و اینکع منطقۀ آرربایاان در آن دورس بع 

ش تح  سیطرة شاس اسماویل او ل وسیلۀ نیروهای قزل ا

گردید، نووی تقابل سیاسی بین طرهین ایااد ادارس می

 کرد 

در زمان شاس اسماویل او ل، ولی سلطان روالقدر، 

سلطان سلطان ماهی، ولی سلطان قاجار، بوداق گوگچع 

ب  مکری حکوم  ارومیع را در اختیار ماهی و بکر

-359: 1318؛ دهقان، 33 : 2118را، دی وششووع)ئعداشتند 

یک از مناب  دورة شاس اسماویل و   اما، در هیچ(358

حتی واویع، بع نا  این اشخاص در جریان تااوزات 

بی  موکری بع آرربایاان و ارومیع اشارس نشدس وار 

، بع نا  آرای واویوالماس ؛ تنها در روای  نویسندة 

رس شدس قراگونع سلطان، حاکم و رئیس ق یلۀ اروملو اشا

اش بع دس  نار از اوضای ق یلع 311کع همراس با 

، آرای واویوالم)وا  شدند بی  قتلنیروهای وار 

1351 :113-111)  

دومین مورد در بعد سیاسی ولل هاو  شاس 

اسماویل، بع قول راجر سیوری، ایااد آرامش و امنی  

  (18: 1381)سیوری، در مرزهای ایران و کردستان بود 

ی  موکری، در آن دورس مستقل بود، سیوری رون وال

ترین این موضوع را مطرح نمودس اس   یکی از مهم

بی ، نزدیکی حوادث سیاسی دوران امارت وار 

ها و خصوواً کردستان بع دشمن قلمرو موکری

ها بود  اشتراک ماه ی واملی ها یعنی وثمانیواوی

آن بود کع زمینۀ نزدیکی و ارت اط بین طرهین را در 

 نمود  مقط  هراهم می

شاس اسماویل او ل نع تنها در موکریان، بلکع در تما  

ای را در مقابل مرد  کرد گانعهای سعکردستان، سیاس 

 در پیش گره  کع و ارت بودند از:

  تحمیل ماهب شیعۀ جعاری در مناطق اشغال 1
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 شدة کردستان بع جای ماهب تسنّن؛

نزین کردن   وزل امرا و رؤسای کرد و جای2

 نیروهای قزل اش؛

  اومال خشون  و ایااد ترس در بین امرا و 3

 سران ق ایل کرد بع منظور جلوگیری از شورش

  (21 : 1992مین، د ئعممع)موحعاحتمالی آنها 

های هاو  شاس سومین مورد در بعد سیاسی زمینع

، تسخیر و غارت نامعشرفاسماویل، ط ق روای  

  (313: 1313)بدلیسی، بی  بود ر منطقۀ تح  سیطرة وا

در ایران دورة شاس اسماویل، وجود حکا  قدرتمند 

و بع  محلی باوث ود  تمرکز قدرت سیاسی کشور شد

همین جه ، اولین اقدا  اسماویل او ل، سرکوب کردن 

کع   رنان(53-52: 1369)میراحمدی، این حکا  محلی بود 

اسماویل در درجۀ نویسد: هدف شاس مظار زنننع نیز می

های او ل، تسلط کامل بر ایران و از بین بردن حکوم 

  (1/119: 1311)زنننع، محلی، رع کُرد و رع غیر کُرد، بود 

سراناا   شاس اسماویل تصمیم گره  کع  نع تنها امارت 

نشین موکری بلکع، بیشتر مناطقی کع در حوزة والی

در  کردستان و آرربایاان آن زمان قرار داش  را

  رهارروب ایران واوی متمرکز کند

 

 ب( بعد مذهبی

سیاس  ماه ی شاس اسماویل او ل نیز یکی از 

های هاو  و حمالت شاس واوی بع ووامل و زمینع

گران مورد غال  قرار موکریان بود کع از نظر پژوهش

نویسد: ود  وحدت گرهتع اس   میراحمدی می

یکی از های محلی در ایران، سیاسی و وجود قدرت

وواملی بود کع در سیاس  ماه ی شاس اسماویل دخیل 

  دول  واویع و در (51: 1369)میراحمدی، بودس اس  

رأس آن شاس اسماویل او ل، حکوم  خود را بر دو 

پایع تشکیل دادس بود: ماهب شیعع و ملی   ایرانی  شاس 

اسماویل در بین این دو مورد، بیشتر بر او لی تکیع 

   (61: 1312بخش، ؛ تاج61: 1381 )گودرزی،داش  

ماهب غالب ایران، تا ق ل از دورة شاس اسماویل، 

تسنّن بود و تنها در شهرهای )کاشان، قم و ری( 

تشی   بودس اس   شاس اسماویل او ل، برای اکثری  با اهل 

اینکع اهل تسنّن ماهب تشی   را بپایرند، ابتدا دستور 

ها، یر دهند و در ارانهای اهل سن  را تغیداد تا محراب

اشهد ان ولیاً ولی اهلل و حی ولی خیرالعمل محم د و 

ولی خیرال شر، تکرار شود و هر کسی کع بع شیوة اهل 

  (66-65: 1311)خواندمیر، سن  نماز بخواند، کشتع شود 

گانع را اج اری کرد و هرمان داد همچنین لعن خلاای سع

سرش را از تنش  تا هر کسی کع این کار را اناا  ندهد،

  (911-916/ 2: 1381)روملو، جدا کنند 

شاس اسماویل، با آنکع بیشتر مرد  ایران در آن 

روزگار در زمرة اهل تسنّن بودند، با خشون  و شدت 

ومل بسیار، آنها را بع ق ول تشی   وادار کرد و در این 

های زیادی را های هراوانی ریخ  و خاندانراس، خون

  همچنین شاس (11: 1369یدی شیرازی، )نواز بین برد 

شان را تغییر کرد تا ماهباسماویل کردها را وادار می

  (22 : 2111یی، لیاوس)وعدهند 

سیاس  ماه ی شاس اسماویل در منطقۀ موکریان 

بیشتر م نی بر سرکوب بود  دادن القاب و وناوین 

آرای شاس والم)بی  بع شخص وار  1نادرس  یزیدی

                                                                        
اند، پرس  و یزیدی شناختع شدسهایی رون شیطان  ایزدیان کع با نا 1

دهند  این هرقع کع مورخان، یل میبخشی از جامعۀ مرد  کرد را تشک

دهند، زمان پیدایش آن را بع قرن ششم هاری و شیخ ودی نس   می

در منطقۀ وسیعی از مناطق کردنشین کشورهای وراق )موول و 

دهوک(، سوریع )حلب، کلس، حسکع، جراج(، ترکیع )طور وابدین، 

تان تاب، موش و قلب(، ارمنسطور، بطمان، ویندیاربکر، سیرت، ج ل

گراد(، گرجستان )قارص، ایروان، تالیس و باطو (، روسیع )مسکو، لنین

 (  11-61: 1391اند )یوسای، و آلمان )بن و هانوهر( ساکن
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و کردان  (116: 1351، آرای واویوالم؛ 151: 1319، اسماویل

هرهن  بع ایمان و بداوتقاد، کردان ناپاک و قو  بیبی

بی  بیشتر جن ۀ ماه ی کردهای تح  حکوم  وار 

های کنندة بعد سیاسی زمینع داش  و بع نووی توجیع

تاریخ شاس اسماویل )هاو  شاس اسماویل بع موکریان بود 

  (88/ 1: 1383؛ الحسینی القمی، 28 تا:، بیاول واوی

از لحاظ ماهب کردها، باید اشارس کرد کع ط ق 

، بیشتر طوایف کرد شاهعی ماهب نامعشرفروای  

  مینورسکی نیز (26: 1313)بدلیسی، )اهل تسنّن( هستند 

نوشتع کع بیشتر کردها پیرو ماهب تسنّن هستند و این 

نی، اغلب بع ای اس  کع در روابط ایران و وثمامسئلع

  (53: 1319)مینورسکی، ها تما  شدس اس  نا  وثمانی

رشاد میران، بع نقل از مینورسکی معتقد اس  کع 

ها در ایران، تنها در روستای ج ارلو، از تواب  ایزدی

  (86 : 2111)میران، کنند شهرستان ماکو زندگی می

ماهب ، در تأیید سنیاالخ ار ناوریحقایقکتاب 

وار  رون قایم مقا  پدر »نویسد: ها، مییبودن موکر

)خورموجی، « گردید« شد، مروج ماهب پیغم ر حاازی

  حتی نویسندة کتاب کُرد و وام معتقد (293: 1363

بی ، کار رهتع در مورد وار اس  کع واژة یزیدی بع

د ممع)موحع شودیک نوع اهان  و توهین محسوب می

احتمال قریب بع یقین  ؛ بنابراین بع(66 : 1992مین، ئع

بی  یزیدی ها و شخص وار توان گا  کع موکریمی

 اند یا ایزدی ن ودس، بلکع پیرو ماهب اهل تسنّن بودس

ننارش رنین اطالوات نادرستی، م نی بر یزیدی 

یا ایزدی بودن ماهب کردهای موکری در دورة 

واوی، موجب شدس تا مناب  دس  دو  و مآخای کع 

اند، نیز از مناب  آن دورس دریاه  کردس اطالوات خود را

درار لغزش شوند و همان اطالوات نادرس  را در 

های خود تکرار نمایند و حتی اقدامات نوشتع

بی  را، اولین اوتراض ماه ی در زمان شاس وار 

اسماویل او ل نامیدس و وی را بع ونوان ره ر یزیدیان 

: 1361زی، ؛ را13: 1361)هوشن  مهدوی، معرهی نمایند 

  (215-211: 1391؛  نوری، 18/ 2: 1311؛ سلطانی، 113

با در نظر گرهتن اثرات هر دو بعد سیاسی و 

های هاو  ماه ی، بع ونوان مکمل یکدینر، در زمینع

شاس اسماویل او ل بع امارت موکری، مات ی سلطانی 

های ای از اننیزساحمدی معتقد اس  کع هیچ نشانع

بی  با شاس اسماویل دیدس رد وار ماه ی، در جریان ن 

های سیاسی مطرح بودس اس  شود و بیشتر اننیزسنمی

  (125: 1393)سلطانی احمدی، 

 

 اوّل بیگ موکری با شاه اسماعیلهای صارمجنگ. 6

آرای شاس والممناب  وصر شاس اسماویل، بع ویژس 
رغم تااوت ، بعآرای واویوالمو  اسماویل

های شاس اسماویل او ل با هایشان، جن روای 

بی  موکری را بع وورت پیوستع و در قالب یک وار 

اند  اما، آنچع کع از مناب  دینر و جن  بیان نمودس

بی  با شاس های وار تحقیقات جدید در مورد جن 

توان دریاه ، آن اس  کع این اسماویل او ل واوی می

 های متااوت وها، در دو مرحلع و با دیدگاسجن 

اند  اکثر مناب  اولی و های مختلای روای  شدسسال

ها را در بین برخی از تحقیقات جدید، این جن 

اند؛  ( رکر کردس1516-1515ق )912 تا 911های سال

کع، بر اساس روای  برخی از مآخا، این در حالی

کی، )زس 1اند  شروع شدس1513ق/ 919ها از سال جن 

   (118/ 1 :1311؛ زنننع، 1/159: 1351

ها، تعداد نارات لشکر دو طرف، با در این جن 

                                                                        
ها در سال ها، معتقدند کع این جن   برخی دینر از مناب  و پژوهش1

؛ مایر شی انی، 111: 1363اند )قزوینی،   وورت گرهتع1511ق/  913

 ( 181: 1381قدیانی،  ؛115: 1316
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اس   تعداد  های مختلف و متااوتی رکر شدسرقم

نار  12111سپاهیان قزل اش را در برخی از مناب ، 

و در برخی دینر  (152: 1319، آرای شاس اسماویلوالم)

اند  در آوردس (111: 1351، آرای واویوالم)نار  11111

رکر  (113)همان: نار  11111بی  وهای وار مقابل، نیر

بی ، در آن زمان بعید شدس اس   تعداد نیروهای وار 

 آرای شاس اسماویلوالمرسد و مؤلف بع نظر می

بی  دو برابر تعداد سپاس نویسد کع سپاس وار می

  (152: 1319، آرای شاس اسماویلوالم)قزل اش بودس اس  

ن  از یکدینر، ج در حقیق  جدا کردن مراحل

ها و حتی های روی دادن و مدت زمان جن سال

ها، کاری سخ  رویدادهای بع وقوع پیوستع در جن 

و دشوار اس   ولی، با توجع بع طول کشیدن 

بی  با شاس اسماویل و حتی های وار جن 

ها، در دو مرحلع های موجود از آن، این جن روای 

 گیرند مورد بررسی قرار می

 

بیگ با شاه های صارممرحلۀ اوّل جنگالف( 

 اسماعیل

مناب  دورة شاس اسماویل معتقدند کع با شورش 

 ، شاس 1511ق/ 911محم د کرس )حاکم ابرقوس( در سال 

اسماویل با در اختیار گااشتن نیاب  حکوم  بع 

برادرش، ابراهیم میرزا، برای سرکوب این شورش بع 

بی  با شنیدن سوی یزد حرک  نمود و در مقابل وار 

این خ ر، لشکر زیادی آمادس کرد و واز  حملع بع ت ریز 

؛ در (113: 1351، آرای واویوالم؛ 151)همان: شد 

بی  کع، در برخی از مناب  نوشتع شدس کع وار حالی

موکری در منطقۀ ساروقورغان حضور داشتع و آناا را 

؛ جنابدی، 1/183: 1353)خواندمیر، غارت نمودس اس  

  (69: 1381؛ نوایی ذ غااری هرد، 191-191: 1318

های شاس اسماویل با ، در باب جن نامعشرف

نویسد: شاس اسماویل با هدف تصرف بی  میوار 

بی  و نیروهایش، منطقۀ موکری و قل  و قم  وار 

بی  رندبار لشکر بع موکریان اوزا  نمود و بین وار 

موارس هایی روی داد کع هو نیروهای قزل اش جن 

  (313: 1313)بدلیسی، بی  پیروز میدان بود وار 

اشارات دینری نیز در مآخا، در مورد اقدامات 

های وی با شاس اسماویل بی  و محل جن وار 

وجود دارد کع بع نووی در پایرش آنها باید تردید 

بی  موکری در نویسد: وار زادس واوی میکرد  رحیم

نمودس و از  حدود گروس، سپاس بزرگی هراهم

هایی کشاورزان آن منطقع باج و خراج گرهتع و کاروان

زادس )رحیمنمود کردند را غارت میکع از آناا و ور می

اللهی معتقد همچنین سید آقا وون  (116: 1311واوی، 

بی ، در اس  کع جن  سپاهیان شاس اسماویل با وار 

 منطقۀ وان وورت گرهتع کع سپاس شاس اسماویل، از دو

اند بی  استاادس کردسدستناس توپ ولیع نیروهای وار 

   (111: 1381اللهی، )وون

توان پی برد کع با توجع بع اطالوات ارائع شدس، می

تا رع حد روایات مختلای از سال، محل و تعداد سپاس 

طرهین، در مناب  و مآخا دورة واوی وجود دارد و 

ث    نناران محلی و ود با توجع بع ن ود تاریخ

بی ، بع غیر رویدادها و حوادث تاریخی دوران وار 

بع وقای  این دوران  نامعشرفاز اشاراتی کع کتاب 

توان درک و بینش درستی نس   بع اوضاع شدس، نمی

های آن زمان داش ، ررا کع بیشتر اطالوات و دادس

تاریخی موجود، از دید مور خان درباری بع ننارش 

د  حضور شاس اسماویل او ل، در اند  حضور یا ودرآمدس

بی  نیز حائز اهمی  با وار  هر دو مرحلۀ جن 

توان با قطعی  اظهار نظر نیز نمی اس ، کع در این بارس

های متااوتی نمود، ررا کع هر کدا  از مناب  دیدگاس

 اند ارائع نمودس
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بی  با شاس های وار در مرحلۀ او ل جن 

ود  حضور شاس اسماویل اسماویل، برخی از مناب  بع 

: 1351آرای واوی، )والمکنند در این جن  اشارس می

؛ خواندمیر، 151-156: 1319آرای شاس اسماویل، ؛ والم111-118

  مناب  دورة شاس اسماویل ولّ  ود  (183/ 1: 1353

بی  را، شورش امیر حضور شاس در جن  با وار 

سماویل دانند کع شاس االدین )حاکم گیالن( میحسا 

گردد برای سرکوب این قیا  واز  گیالن نارار می

آرای شاس والم؛ 118-111: 1351، آرای واویوالم)گردد 

  در مقابل، تعدادی از مناب  بع (151-156: 1319، اسماویل

ها اشارس دارند و حضور وی در مرحلۀ او ل جن 

معتقدند کع شاس اسماویل شخصاً واز  غاهلنیر کردن 

شد و بع منطقۀ وی هاو  برد، اما ق ل از بی  وار 

بی  بار و بنۀ خود را جم  و هرار رسیدن شاس، وار 

بی ، منطقۀ موکریان بع وسیلۀ نمود و با هرار وار 

های آنان، سپاس قزل اش غارت و تما  اموال و دارایی

-261: 1383)امینی هروی، نصیب سپاهیان قزل اش گردید 

  (116: 1311زادس واوی، م؛ رحی63: 1311؛ سرور، 261

های مرحلۀ او ل، ابراهیم بع اروان مناب ، در جن 

اش )سارو میرزا برادر شاس اسماویل بع راهنمایی لَلع

بی  مهردار(، هرماندهی جن  را بروهدس داش  و ولی

بی  موکری جن  را ره ری در طرف مقابل، وار 

 کرد می

  بیآرای شاس اسماویل در مورد وار والم

 نویسد: می

بی ، کرد یزیدی کع هاتاد پسر دارد و ومرش وار 

سال گاشتع، در شااو  مانند ندارد و رهل  111از 

هزار خانوادس کرد یزیدی در تابعی  وی قرار دارند  

وی با شنیدن شورش محم د کرس، بع سوی ت ریز 

  (151: 1319، آرای شاس اسماویلوالم) حرک  کرد

بود کع شهر ت ریز هاقد دیوار و  ابراهیم میرزا معتقد

بی  اس  و برای حصار برای مقابلع با نیروهای وار 

بایس  در اینکع خسارت و ویرانی بع بار نیاید، می

بی  مقابلع کنند  بع همین خارج از شهر با سپاس وار 

جه  از ت ریز خارج شدس و در سلماس تالقی 

ة   نویسند(152)همان: نیروهای طرهین روی داد 

، نوشتع کع محل برخورد نیروهای آرای واویوالم

  (111: 1351، آرای واویوالم)طرهین، خوی بودس اس  

بی  بع نا  در این جن ، یکی از پسران وار 

ساروخان کع مردی شااع و قوی هیکل بود، توانس  

دس نار از جوانان قزل اشان را بع قتل برساند  ابراهیم 

ان قزل اش، آمادة ن رد با سارو میرزا با دیدن جنازة جوان

اش پاهشاری زیادی اناا  داد تا بع خان شد کع لَلع

جای شاهزادس، وارد میدان ن رد گردد، ولی مؤثر نیاتاد 

و شاهزادس سوار بر اسب در میدان ن رد حاضر شد 

کع کتاب   در حالی(152: 1319، آرای شاس اسماویلوالم)

بی  مهردار بع ینویسد سارو ولمی آرای واویوالم

جای شاهزادس واز  ن رد با ساروخان موکری گردید و 

  (111: 1351، آرای واویوالم)بع دس  او کشتع شد 

میرزا بع جن ، او توانس  بیس  و با ورود ابراهیم

شش نار از پهلوانان مشهور کرد کع دو نار از آنان 

بی  )ساروخان و ق یالن )ق الن(بی ( پسران وار 

: 1319، آرای شاس اسماویلوالم)ا بع قتل برساند بودند ر

153-151)  

بی  با دیدن جنازة دو تن از هرزندانش، خود وار 

میرزا آمادس کرد  در نتیاۀ این را برای ن رد با ابراهیم

)همان: بی  هر دو زخمی شدند جن ، شاهزادس و وار 

  بع روای  مناب ، (115: 1351، آرای واویوالم؛ 155

قزل اشان و در رأس آنان منتش سلطان استاجلو، 

ابراهیم میرزا را کع زخمی شدس بود همراهی نمودس و 

بی ، گردند و نیروهای وار بع سوی ت ریز باز می

سپاهیان قزل اش را تعقیب و اردوی آنان را غارت 
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شود کع در این جن  تعداد زیادی از نمودند  گاتع می

قزل اش، در این جن   هر دو طرف کشتع شدند  سپاس

و هیچ  جا()هماننار از نیروهایش را از دس  داد  1511

ای بع تعداد نیروهای کشتع شدة امارت موکری اشارس

 نشدس اس  

ها، توان گا ، در جریان مرحلۀ او ل جن حال می

الدین موجب شد کع شاس اسماویل، شورش امیر حسا 

داشتع باشد بی  حضور شخصاً نتواند در جن  با وار 

بی  شاملو بع همراس پسرش، و دستور داد تا و دی

نار بع کمک ابراهیم میرزا  6111دورمیش خان، با 

آرای والم  (156: 1319، آرای شاس اسماویلوالم)بروند 
بی  ، تعداد نیروهای قزل اش کع همراس و دیواوی

نار رکر کردس اس   1111شاملو اوزا  شدند را 

  در رهار هرسخی ت ریز (115: 1351 ،آرای واویوالم)

بود کع قزل اشان متوجع شدند کع نیروهای امدادی بع 

 اند  بی  شاملو برای کمک بع آنها آمدسره ری و دی

بی  با رسیدن سپاهیان شاملو بع سرکردگی و دی

شاملو، دوبارس جن  سختی بین دو طرف آغاز شد  در 

بی  ر بی  شاملو بع دس  پسر وااین جن ، و دی

آرای والمو  آرای شاس اسماویلوالمکع نویسندگان 

بی  بی  و اردوانبع ترتیب نا  او را حسین واوی

: 1319، آرای شاس اسماویلوالم)شود اند، کشتع میرکر کردس

خان نیز   دورمیش(116: 1351، آرای واویوالم؛ 151

بی ( را بع سزای ومل خود بی  )یا حسیناردوان

   (158: 1319، آرای شاس اسماویلالمو)رساند 

بی  با کشتع شدن یکی دینر از پسرانش بع وار 

خان خان شاملو، در مقابل دورمیشدس  دورمیش

ظاهر شد و او را همراس با منتش سلطان زخمی نمود  

 آرای شاس اسماویلوالمحتی در جریان جن ، مؤلف 

بی  ظاهر نویسد: هر کسی کع در مقابل وار می

ساخ  شد، وی با ضربۀ شمشیر کارش را مییم

   جا()همان

پس از شکس  سپاس واوی بع سرکردگی 

های تاریخی بع بی  شاملو، آنچع کع در روای و دی

خورد، اوتقاد بع تقدیر و مشی  الهی )حضور رشم می

بی ( اس  یاهتن شاس اسماویل او ل در مقابلع با وار 

اند آن اشارس نمودسکع مناب  دورة شاس اسماویل بع 

  با رسیدن شاس (118: 1351، آرای واویوالمجا؛ )همان

اسماویل او ل بع کمک نیروهای قزل اش، وی تعداد 

بی  را کش  و قصد جان زیادی از نیروهای وار 

بی  و نیروهایش هرار بی  را داش  کع وار وار 

  امینی هروی (159: 1319آرای شاس اسماویل، )والمکردند 

بی  بع طرف بغداد هرار نمود معتقد اس  کع وار 

آرای والمکع، مؤلف   در حالی(269: 1383)امینی هروی، 
بی  توسط شاس اسماویل شدن وار ، بع کشتعواوی

  (118: 1351، آرای واویوالم)کند او ل اشارس می

ها، کع بع احتمال زیاد در در پایان مرحلۀ او ل جن 

 ، بع وقوع پیوس ، شاس اسماویل 1516ق/  912سال 

ذ  ترین یارانشبی ، دو تن از نزدیکدر جن  با وار 

ذ را از  بی  مهردار تکلوبی  شاملو و سارو ولیو دی

: 1318؛ منشی قزوینی، 81تا: )تاریخ واویع، بیدس  داد 

  حسینی (59-58: 1311؛ سومر، 31-33: 1319؛ الحسینی، 123

قد اس  کع این دو نار بع ول  ناهرمانی استرآبادی معت

: 1361)حسینی استرآبادی، و بدرهتاری بع قتل رسیدند 

های ساروخان، بی  بع نا   در مقابل، سع پسر وار (11

 ق یالن )ق الن(بی  و یکی دینر از آنان کع مناب  با نا 

 شدند اند، کشتع بی  رکر کردسبی  و اردوانحسین

 

 بیگ با شاه اسماعیلهای صارمگب( مرحلۀ دوم جن

اگررع مناب  وصر شاس اسماویل، حوادث و 

اند، ها را بع طور پیوستع بیان نمودسرویدادهای جن 

زیادی دارند  بع  های آنان نیز با هم اختالفاما روای 
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ها با یکدینر و همین ولّ  با توجع بع ارت اط جن 

ار دینر بع ارغان مناب  دینر بع اینکع شاس اسماویل ب

بی  اقدا  نمودس اس ، مرحلۀ دو  جن  ولیع وار 

 شود ها بررسی میجن 

ق/ 912القول هستند کع در سال اکثر مناب  متاق

کع شاس اسماویل او ل، در ییالق سورلق،   هننامی1516

در شهر خوی اقام  داش ، بع وی خ ر دادند کع 

از  بی  دوبارس گروس زیادی را جم  نمودس و ووار 

 : 1968)جهاننشای خاقان، حملع بع ارومیع شدس اس  

؛ اسکندربی  منشی ترکمان، 261: 1383؛ امینی هروی، 211

1391 :1 /52)   

مناب  وصر شاس اسماویل معتقدند کع با هرار 

بی  بی ، شاس اسماویل، دستور داد تا بیرا وار 

بی  لَلع، الخلاا و حسینخلیفةبی  قرامانلو، خاد 

وهای قزل اش را آمادس و بع دن ال سپاهیان وار ، نیر

: 1319، آرای شاس اسماویلوالم) واز  منطقۀ موکریان گردند

معتقد اس  کع شاس  خلدبرین  نویسندة (158-159

)والع الخلاا را اوزا  نمود خلیفةبی  و اسماویل، بیرا 

  (151: 1312قزوینی، 

سپاس با رسیدن نیروهای قزل اش بع موکریان، 

کع کردهای موکری برای  1ایبی  در قلععوار 

دهاع از قلمرو خویش ساختع بودند، پناس گرهتند  

، کوهی کع این قلعع بر هتوحات شاهینویسندة 

باالی آن واق  شدس اس ، را بع کوس قاف تش یع 

 نویسد: نمودس و می
 رع کوهی اساسی رون گردون بلند

 کمان را از آن بودس کوتع کمند

                                                                        
  این قلعع بع نا  قلعۀ وار  موسو  اس  و در نزدیکی روستای 1

رین الرین، از تواب  شهرستان مهاباد، واق  گردیدس و دیوارهای سن 

 قلعع هنوز پابرجاس  

 هکرت برآن قلع بشتاهتینع 

 نع اندیشع بر وی توان یاهتی

 رریدی در آن کوس گردون محل

 رو بزغالع و برس جدی و حمل
 

  (268-261: 1383)امینی هروی،  

جن  و پیکار در مناطق کوهستانی موکریان برای 

نیروهای قزل اش دشوار بود  آنان اگررع با ورود بع 

کشتار و تاراج مناطق تح  قلمرو امارت موکری، 

بسیاری کردند، ولی با مقاوم  کردهای موکری رو بع 

رو گردیدند و بع اروان مناب  جن  سختی بین دو 

 نویسد:می السیرح یبکع مؤلف طرف آغاز گردد، رنان

 دو دریای خونین برآمد باوش

 بدرید مغز سران زان خروش

 سرنیزس در سینع کاوش گره 

 ز رشم زرس خون تراوش گره 

 وک سنان لخ  لخ  جنرزن

 های ترهروزان رو از خار گل
 

 (185/ 1: 1353)خواندمیر،  

ها، تعداد زیادی از هر دو در مرحلۀ دو  جن 

شوند و برخی مناب  آن دورس معتقدند طرف کشتع می

ای بع نزد شاس کع نیروهای قزل اش بدون هیچ نتیاع

؛ 161 :1319، آرای شاس اسماویلوالم)اسماویل بازگشتند 

  اما، آنچع از مناب  دینر روای  (1111/ 2: 1381روملو، 

بی  شود حاکی از اسارت تعدادی از نیروهای وار می

بع دس  نیروهای قزل اش اس  کع در مناب  بع 

جهاننشای )« پسر و برادر وار »های مختلف، شیوس

؛ 185/ 1: 1353؛ خواندمیر، 211-213: 1968، خاقان

/ 8: 1381؛ هدای ، 52/ 1: 1391کمان، اسکندربی  منشی تر

؛ 151: 1312)والع قزوینی، « پسر و برادران»، (6361

« برادر و دو پسر»و  (118: 1311زادس واوی، رحیم

 رکر گردیدس اس    (193: 1318)جنابدی، 
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های مرحلۀ دو  و اسارت تعدادی از در پایان جن 

خوی بی ، آنها را نزد شاس اسماویل در نزدیکان وار 

برند و وی دستور قتل آنها را بع منظور انتقا  می

شدگان هرماندهان قزل اش، بع طرز هایعی وادر کشتع

؛ 61: 1311؛ سرور، 211-213: 1968، جهاننشای خاقان)کرد 

زادس ؛ رحیم191: 1318؛ جنابدی، 158: 1312والع قزوینی، 

  (118: 1311واوی، 

بع رنوننی در یک سارنامۀ دوران شاس اسماویل،  

بی  اشارس شدس و کشتع شدن پسر و برادر وار 

 نویسد:می

رون راس گار ما بر ت ریز اهتاد در آن حین وار  کرد 

با قزل اشان در غزات بود کع برادر او و پسر او اسیر 

دینان شدند و پسر وار  کرد را گاتند کع در آن بی

ای ازو مالس ک اب هرمودند او را زندس، او ل لقمع

ود خورد و بع ت عی  او تواب  و لواحق او خوردند خ

و برادر او را زندس در دی  جوشانیدند و پختند و 

هرزندان مسلمانان را و س  و گربع را تول و رمع 

   (161: 1312)خطائی، کردس و خوردند 

توان گا  با توجع بع روای  مناب  آن دوران، می

ارش بیشتر مآخای کع راج  بع منطقۀ موکریان نن

اند، در مورد سرنوش  بابا ومر یکی از پسران یاهتع

اند  هقط روژبیانی در الدین موکری سکوت کردسسیف

نویسد: بابا ومر آن قدر دانا و باهوش مورد بابا ومر می

)روژبیانی، گاتند بود کع کردها بع وی بابا ومر وی ار می

بی  بع غیر از بابا ومر،   در واق ، وار (61 : 1992

اک ر های ولیبرادر دینری نداشتع و ط ق نوشتع

بی  بع دس  خطایی، بابا ومر و یکی از پسران وار 

نیروهای قزل اش اسیر و بع شیوة هایعی کع بیان شد 

پسر و »شوند و روای  منابعی کع بع اسارت کشتع می

اند، بی  اشارس کردسوار « برادر و دو پسر»و « برادران

   نادرس  و اشت اس اس

ها خاتمع پیدا کرد، ولی بازندة اگررع این جن 

  نتیاۀ جن  برای شاس شاس اسماویل او ل بودنهایی 

اسماویل او ل و ارت بود از اینکع، هاو  بع موکریان 

موجب گردید تا بیشتر امرا و حکا  کردستان دلخوشی 

نس   بع حکوم  واوی نداشتع و از آن هاولع 

نویسد: با نای میکع امیرحسین خبنیرند  رنان

جن  با ]شکس  نیروهای شاس اسماویل در کردستان 

، وی دینر جرأت نکرد بع درون کردستان [بی وار 

نیرو بارستد  همچنین وی رند بار سعی کرد کع با 

اوزا  نیروهایی بع مناطق شرقی کردستان با پیا ، نامع، 

تهدید و تشر آنها را بع ق ول ماهب تشی   وادارد، ولی 

در آن ]هب جدید شاس اسماویل مورد ق ول کردان ما

های جدایی واق  نشد  این امر، زمینع [زمان

هایی از خاک کردستان ایران و پیوستن بع قسم 

   (111-139تا: )خنای، بیدول  وثمانی را هراهم نمود 

همچنین نیروهای قزل اش اگررع توانستند تعداد 

این منطقع را وا  و زیادی از مرد  موکریان را قتل

غارت و نابود نمایند، اما این منطقع تح  تسلّط دول  

واوی قرار ننره   اگر شاس اسماویل این منطقع را بع 

طور کامل تح  اختیار خویش درآوردس باشد، ررا در 

شدن حاکمی از ای بع گماشتعهیچ یک از مناب ، اشارس

 طرف وی برای حکوم  این منطقع نشدس اس  

هایی کع در مرحلۀ رغم پیروزیز بعبی  نیوار 

ها بع دس  آورد، در پایان مرحلۀ دو  او ل جن 

ها، بع سوی دول  وثمانی گرایش پیدا کرد و جن 

وا  مرد  موکریان و غارت و رپاول دارایی آنان قتل

 ریزی ن ود کع مورد انتظار مرد  منطقع باشد  

 

 بیگ موکری. سرنوشت صارم7

های خود با شاس جن بی  در هننا  وار 

اسماویل او ل واوی، بع ارغان مناب ، رشادت و دلیری 

های ها، دیدگاسزیادی از خود نشان داد  در پایان جن 
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بی ، مطرح اس  کع زیادی در مورد سرنوش  وار 

 توان آن را در رهار مورد زیر خالوع کرد:می

: 1369)براون، بی  در جریان جن    اسارت وار 1

  (115: 1316ر شی انی، ؛ مای68

آرای والمبی   تنها کتاب   کشتع شدن وار 2

بی ، در جریان مرحلۀ اول بع کشتع شدن وار  واوی

  (118: 1351، آرای واویوالم)ها اشارس نمودس اس  جن 

در مقابل، برخی از مآخا، هم اشارس بع اسارت و هم 

: 1369)براون، نمایند بی  میاشارس بع کشتع شدن وار 

  (115: 1316؛ مایر شی انی، 68

بی  در حین جن  با شاس اسماویل   هرار وار 3
؛ والع 185/ 1: 1353؛ خواندمیر، 213: 1968، جهاننشای خاقان)

  (151: 1312قزوینی، 

بی  در جن  با شاس اسماویل   پیروزی وار 1
Му؛ 13: 1381؛ اسکندر، 311: 1313)بدلیسی،  с а э л я н , 

2011: 96.) 

توان گا  کع های موجود، میا توجع بع دیدگاسب

بی  بع های او ل و دو  را، دربارة سرنوش  وار گزینع

توان پایره   براساس روای  مناب  وصر نمیوجع هیچ

ها، برای بی  در پایان مرحلۀ دو  جن واوی، وار 

اینکع از شر قزل اشان ناات پیدا کند، و یا بع هر دلیل 

ر سلطان سلیم وثمانی نزدیک گردید؛ دینری، بع دربا

های سو  و رهار  بع واقعی  بنابراین، گزینع

 ترند نزدیک

در واق ، زمانی کع سلطان سلیم بع حدود الازیرس 

بی  همراس با سایر امرا و حکا  آمدس بود، وار 

کردستان )حکا  ناحیۀ جزیرس و دیاربکر( از سلطان 

شرح حال ؛ 311: 1313)بدلیسی، وثمانی اطاو  نمود 

 : 2112د و دوالقادر، مع؛ محع38: 1326، وزیزخان سردار کل

  بعد از مرگ سلطان سلیم (399: 1315؛ پارسادوس ، 19

بی  دوبارس زیر رتر حمای   (، وار 1915ق/ 926)

سلیمان قانونی قرار گره  و سلطان سلیمان تما  

ای را کع از زمان پدرش در اختیار داش ، بار منطقع

ینر بع وی بازگرداند و حکومتش را بع رسمی   د

شرح ؛ 293: 1363؛ خورموجی، 311: 1313)بدلیسی، شناخ  

  (16 : 1992؛ روژبیانی، 38: 1326، حال وزیزخان سردار کل

یکی دینر از رویدادهای تاریخی دوران شاس 

اسماویل او ل، جن  رالدران اس  کع شکس  شاس 

ا مناطقی از اسماویل در این جن ، موجب شد ت

کردستان ایران، برای همیشع ضمیمۀ قلمرو دول  

وثمانی گردد و تعدادی زیادی از امرای ق ایل کرد، از 

دول  واوی روی گردان و بع طرف دول  وثمانی 

گرایش نشان دادند  در جن  رالدران، ادریس بدلیسی 

شاس  نقش مهمی در متحد کردن امرای ق ایل کرد، ولیع

نار رکر  21تعداد آنها را  نامعشرفع اسماویل داش  ک

  الزاریف معتقد اس  (531: 1313)بدلیسی، نمودس اس  

کع ادریس بدلیسی شخصاً در باب اتحاد با دول  

وثمانی، بع گاتنو با امیران کرد اقدا  نمود کع یکی از 

بی ( بودس اس  آنان، حاکم امارت موکری )وار 

   (135 : 2118)الزاریف، 

بی  با مرگ ط یعی از دنیا ره  وار سراناا ، 

و گاتع  (293: 1363؛ خورموجی، 311: 1313)بدلیسی، 

شود کع ووی   کردس، پس از مرگش وی را در می

جایی بلند دهن کنند، تا بتواند موکریان را زیر نظر 

 ( 2)شکل شمارس  1داشتع باشد

های قاسم، بی ، پسرانش بع نا پس از هوت وار 

                                                                        
میاندوآب، در نزدیکی  -بی  در جادة اولی مهاباد  مزار وار 1

ای معروف بع اد(، روی تپعروستای خانقاس )از تواب  شهرستان مهاب

 511واق  شدس اس   این آرامناس با قدم  بیش از « گزادانلکی بعکع»

ش بع هم  خانم گوهر 1389هایی کع در سال سال، در سایۀ مرم 

 ودر قاضی در آن وورت گره ، هنوز پابرجاس  
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حاجی ومر نیز در دوران جوانی هوت ابراهیم و 

نمودند و نتوانستند حکوم  منطقۀ موکریان را در 

بی ، اختیار داشتع باشند  با مرگ هرزندان وار 

های برادرش حکوم  منطقۀ موکریان، در اختیار نوس

های شیخ یعنی پسران رستم بن بابا ومر موکری، بع نا 

قرار گره    نظرخضر و میرحیدر )حیدربی  او ل(، میر

حکوم  نواحی دریاس، دول باریک، سلدوز و 

تر شیخ حیدر واگاار گردید  آختاری بع برادر بزرگ

شاس، نظر و ناحیۀ محم دبع میر [تیمورایل]ناحیۀ ایلتمور 

-311: 1313)بدلیسی، خضر قرار گره  در اختیار میر

   (293: 1363؛ خورموجی، 315

های تاریخی امارت با نناهی بع اطالوات و دادس

نویسد موکری، متوجع خواهیم شد بدلیسی با آنکع می

بی ، در دوران جوانی هوت نمودند؛ هر سع پسر وار 

بی  اما، در رکر رویدادهای امارت موکری، از امیرس

بی  او ل( پسر حاجی ومر و نوة موکری )میرس

کند کع با گوید  همچنین اشارس میبی  سخن میوار 

های بابا ومر موکری طان سلیمان قانونی، نوستوطئۀ سل

نظر و میرخضر( در جن  سختی )حیدربی  او ل، میر

بی  کع با سلطان حسین بی  )حاکم ومادیع(، زینل

)حاکم حکاری( و امرای برادوس  اناا  دادند، کشتع 

شوند و حکوم  امارت موکری، از طرف همین می

موکری قرار  بی  او لسلطان وثمانی در اختیار میرس

رغم وهاداری   بع(315-311: 1313)بدلیسی، گیرد می

های برادرش، بی  نس   بع دول  وثمانی، نوسوار 

در زمان شاس طهماسب او ل، سیاس  همنرایی و 

همکاری در تعامل با دول  واوی را، در پیش 

بی ( همانند بی  او ل )نوة وار گرهتند  سپس میرس

یی در تعامل با دول  پدربزرگش، سیاس  واگرا

 واوی را انتخاب نمود 

 

 . نتیجه8

والی  موکریان بع دلیل دارا بودن موقعی  حساس 

جغراهیایی و اهمی  استراتژیکی کع در دوران واوی 

داش ، مورد توجع دولتین واوی و وثمانی بود  آنها 

کردند و ی حائل نناس میابع این منطقع بع ونوان منطقع

یابی بع آن بودند کع این خواهان دس هر یک از آنها 

امر تأثیر و اهمی  این منطقع در معادالت سیاسی 

دهد  همچنین قرار گرهتن طرهین را بع خوبی نشان می

نشین امارت موکری در جغراهیای اداری مابین والی

کردستان و بینلربینی ت ریز و نزدیکی بع پایتخ  

رجستۀ دینر واویان در دورة شاس اسماویل، از نکات ب

 شوند این امارت محسوب می

های هاو  شاس اسماویل بع ووامل و زمینع

موکریان، در بعد سیاسی و ماه ی، هر دو در کنار هم، 

گیری مناس ات واویان با تأثیر مستقیمی در شکل

کدا  از آنها را بدون امارت موکری داش  کع ن اید هیچ

ان ها در زمیکدینر بررسی نمود  ماهب موکری

بی ، تسنّن بودس و آنچع کع در باب امارت وار 

بی  مطرح ، در دوران وار ماهب یزیدی و ایزدی

کنندة بعد سیاسی هاو   بودس و هس ، بع نووی توجیع

شاس اسماویل او ل بع موکریان بود و یک بررسب 

 شود سیاسی محسوب می

سیری در تحوالت داخلی امارت موکری نشان 

 اگرایی و همنرایی امارت موکریدهد کع سیاس  ومی

نحوة تعامل و ارت اط با دول  واویان حائز اهم ی   در

بودس اس ، رراکع با ظهور دول  واوی و نزدیکی 

ت ریز با منطقۀ موکریان، مناس ات سیاسی امارت 

موکری با شاس اسماویل کع بیشتر شکل خصمانع 

داش ، بع وورت جن  بروز قطعی یاه  و این امر بع 

رایی در تعامل امارت موکری با دول  واوی و واگ
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نزدیکی بع دول  وثمانی منار گردید  اشتراک ماه ی 

ها نیز نکتۀ دینری بود کع والوس ها با وثمانیموکری

بی ، بع گرایش بع های شاس اسماویل با وار بر جن 

بی ، اگررع طرف دول  وثمانی منار شد  وار 

اوی و وثمانی، در توانس  توازن قوا بین دولتین و

زمان پدرش را از بین ب رد، اما، پس از مرگش، حکا  

امارت موکری، سیاس  همنرایی در تعامل با دول  

واوی را وملی نمودند  این سیاس  نزدیکی یا دوری 

از قدرت برتر، ناشی از ود  استقالل کردهای موکری، 

برای تشکیل یک حکوم  خودمختار در منطقع بود و 

قدرت یکی از طرهین، آنها نیز تغییر رویع  با اهزایش

دادس و جانب حکوم  مقتدرتر را گرهتع و با آن 

 نمودند  همکاری می

ترین ووامل دوری حاکمان و سران یکی از مهم 

کرد از شاس اسماویل اول، حملع و هاو  بع مناطق 

کردستان و خصوواً موکریان بود  شاس اسماویل 

لب رضای  کردهای گاس تالش جدی در جه  جهیچ

غرب ایران و بع ویژس امارت موکری اناا  نداد و 

سیاس  اشت اهی کع برای هاو  بع موکریان در پیش 

گره ، زمینع را برای روی گرداندن حاکمان کرد، از 

دول  واوی هراهم نمود و حتی شاس اسماویل، باج 

این سیاس  اشت اس را در جن  رالدران پرداخ   

بع دو سو  مناطق کردنشین برای  کع نزدیکطوریبع

   همیشع از ایران جدا شدند 
 

 منابع
(«  2نناهی بع سرزمین مهاباد )(  »1382احمدیان، و داهلل )

   پاورقی 215  ش 6  س سیروان نامۀهاتع

 16تاریخ کرد در قرن (  1381اسکندر، شمس محم د )
   ترجمۀ محسن جلدیانی  تهران: وابد میالدی

آرای تاریخ والم(  1391اسکندربی  منشی ترکمان )

 ، بع کوشش هرید مرادی، تهران: نناس و اسی

هتوحات شاهی (  1383امینی هروی، ودرالدین ابراهیم )
  تصحیح ق( 921)تاریخ واوی از آغاز تا سال 

 محم درضا نصیری  تهران: انامن آثار و مااخر هرهننی  

  بع کوشش یخ مشاهیر کردتار(  1382بابا مردوخ روحانی )

 محم دماجد مردوخ روحانی  راپ دو   تهران: سروش 

)در تاریخ و  االکرادسیرُ(  1311بابانی، و دالقادر بن رستم )
رئوف توکلی    بع اهتما  محم دجغراهیای کردستان(

 تهران: توکلی 

غالمان خاوع، نخ نان (  1391بابایی، سوسن و دینران )
   ترجمۀ حسن اهشار  تهران: مرکز ینوخاستۀ دوران واو

نامع )تاریخ ماصل شرف(  1313خان )بدلیسی، شرف
   بع اهتما  محم د و اسی  تهران: ولمی کردستان(

تاریخ ادبیات ایران )از واویع تا وصر (  1369براون، ادوارد )
   ترجمۀ دکتر بهرا  مقدادی  تهران: مروارید حاضر(

شاس اسماویل او ل پادشاهی (  1315پارسادوس ، منورهر )
  تهران: شرک  با اثرهای دیرپای در ایران و ایرانی

 سهامی انتشار 

   شیراز: نوید تاریخ واویع(  1312بخش، احمد )تاج

، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملّی  تاریخ شاس اسماویل او ل واوی

  / ف1898شمارة دستیابی نسخع 

رة دستیابی ، نسخۀ خطی کتابخانۀ ملّی  شماتاریخ واویع

  / ف 2133نسخع 

تاریخ الای (  1318خان قزوینی )تتوی، احمد؛ آوف
-851های )تاریخ ایران و کشورهای همسایع در سال

 داود  تهران: هکر روز   تصحیح سید ولی آلق(981

  بع کوشش الصاویعضةرو(  1318جنابدی، میرزا بی  )

 اهشار غالمرضا ط اط ایی ماد  تهران: بنیاد موقوهات 

 (  تصحیح 1968) جهاننشای خاقان )تاریخ شاس اسماویل(

جا(: مرکز تحقیقات هارسی دتا مضطر  )بیدکتر اهلل

 ایران و پاکستان 

، کردستان موکریان )آتروپاتین((  1382حزنی، حسین )

 ترجمۀ حسن داوودی  سنندج: ناشر مترجم 

تاریخ (  1361حسینی استرآبادی، حسین بن مرتضی )
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  بع کوشش احسان نی از شیخ وای تا شاس وایسلطا

 اشراقی  تهران: ولمی 

  تصحیح هارسنامع ناوری(  1361حسینی هسایی، حسن )

 منصور رستنار هسایی  تهران: امیرک یر 

(  1383الدین الحسین )الحسینی القمی، احمد بن شرف

  تصحیح احسان اشراقی  راپ دو   التواریخصةخال

 تهران تهران: دانشناس 

شاس تاریخ ایلچی نظا (  1319الحسینی، خورشاس بن ق اد )
  تصحیح ق(912)تاریخ واویع از آغاز تا سال 

دا  تهران: انامن آثار محم درضا نصیری و کوئیچی هانع

 و مااخر هرهننی 

کوردستانی موکریان  (  1938حوزنی موکریانی، حوسین )
 ۀ زاری کرمانای    رواندز: مط عکع  راپی یع)آتروپاتین(

جغراهیایی تاریخی موکریان »(، 1388خضری، سعید )بهار 

، ش هصلنامۀ تحقیقات جغراهیایی، «در رهار سدس اخیر

  165-129  ص 92

خطای نامع )شرح مشاهدات (  1312اک ر )خطائی، ولی
اک ر خطائی معاور شاس اسماویل واوی در سید ولی

پ دو     بع کوشش ایرج اهشار  راسرزمین رین(

 تهران: مرکز اسناد هرهننی آسیا 

ها در نناهی بع اول و نسب موکری(  »1393خلیلی، سیامند )

  51-56  ص 159، خرداد  ش مهاباد ، ماهنامۀ«تاریخ موکریان

قزل اشان در ایران )نقش تا[  حسین ]بیخنای، امیر
  نشر الکترونیک  قزل اشان واوی در تاریخ ایران زمین(

www.irantarikh.com  

تاریخ شاس اسماویل و شاس (  1311خواندمیر، امیر محمود )
  بع کوشش السیر(طهماسب واوی )ریل تاریخ ح یب

 محم دولی جراحی  تهران: گسترس 

، االخ ار ناوریحقایق(  1363خورموجی، محم د جعار )

 بع کوشش حسین خدیوجم  راپ دو   تهران: نی 

  بات لع ریی کوردستانداخع (  1911لاین، ن  ا )خع

    سلیمانی: راپرین کعقی  راپی یعالل تعرگیرانی جعوس

سرزمین زردش  )اوضاع ط یعی، (  1318دهقان، ولی )
سیاسی، اقتصادی، هرهننی، اجتماوی و تاریخی 

   تهران: ابن سینا رضائیع(

براوی لی لع خشتعکورد گع (  1999ر )ر، گوینتعدیشنع
ریم وارف  راپی مع کعرگیرانی حع  وسکراو ر لیدغع

 تی روشن یری زارسولیر: وس   هعدووس

تاریخ کامل ایران از تأسیس سلسلع (  1361رازی، و داهلل )
   تهران: اق ال  ماد تا انقراض قاجاریع

ها و شرح جن  ( 1311رحیم زادس واوی، ولی اوغر )
بع اهتما  یوسف   تاریخ زندگانی شاس اسماویل واوی

 پور واوی  تهران: کتاباروشی خیا  

کرد و پیوستنی نژادی و (  1369رشید یاسمی، غالمرضا )
   راپ رهار   تهران: بنیاد موقوهات اهشار تاریخی او

  وایی موکریانرمانرسهع (  1992میل )د جعمعروژبیانی، محع

 یاندن تی روشن یری و راگعزارسغدا: وس   بعکعراپی یع

  تصحیح التواریخاحسن(  1381بی  )روملو، حسن

 و دالحسین نوایی  تهران: اساطیر  

نظا  ایاالت در دورس (  1319رهربرن، کالوس میشائیل )
  ترجمۀ کیکاووس جهانداری  تهران: بنناس واویع

 ترجمع و نشر کتاب 

  دودمان آریائی )کرد و کردستان((  1311زنننع، مظار )

 رهر ت ریز: 

  کورد و کوردستان (  1931مین )د ئعممعکی، موحعزس

 هاباد: سیدیان    معکع   راپی یعکعرگی یعبع

  ترجمۀ تاریخ شاس اسماویل واوی(  1311سرور، غال  )

محم دباقر آرا  و و اسقلی غااری هرد  تهران: مرکز نشر 

 دانشناهی  
زشناسی با(  »1393سلطانی احمدی، مات ی و دینران )

جایناس ماهب در روابط اهل سن  کردستان و 

  س هصلنامۀ تاریخ و تمدن اسالمی«  حکوم  واوی

  138-111  ص 21  پاییز و زمستان  ش 11

قیا  و نهض  ولویان زاگرس (  1311سلطانی، محم دولی )
  اهس  کرمانشاس: )تاریخ تحلیلی اهل حق(

)سازمان اداری الملوک ةتاکر(  1318سمیعا، محم دسمی  )
نیا  بع کوشش   ترجمۀ مسعود رجبحکوم  واوی(

 سیاقی  راپ سو   تهران: امیرک یر محم د دبیر
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نقش ترکان آناتولی در تشکیل و (  1311سومر، هاروق )
  ترجمۀ دکتر احسان اشراقی و توسعع دول  واوی

 دکتر محم د تقی امامی  تهران: گسترس 

  ترجمۀ رمضان اویاندر باب و(  1381سیوری، راجر )

 ولی روح اللهی  تهران: مرکز  

  س مالۀ یادگار(  1326« )شرح حال وزیزخان سردار کل»

  62-31  ص 2و1  شهریور و مهر  ش 1

(  تصحیح اوغر منتظر 1319) آرای شاس اسماویلوالم

 واحب  تهران: بنناس ترجمع و نشر کتاب 

ی  تهران: (  بع کوشش یداهلل شکر1351) آرای واویوالم

 بنیاد هرهن  ایران 

تاریخ پانصد سالع ت ریز )از (  1381وون اللهی، سید آقا )
  ترجمۀ پرویز زارع آغاز دورس مغوالن تا پایان واویان(

 شاهمرسی  تهران: امیرک یر 

می ردسکوردستان لع سع (  2111بدوال )یی، وعلیاوسوع
وس معهعنوزدسی دسدا )لع ناوراستی سعتی ووسمانیولعدس

   سلیمانی: کع  راپی یعمی جیهان(کعننی یعتا جع

 ی ستراتیای کوردستان وسری لیکولینعنتعسع

  شاس اسماویل نامع(  1381قاسمی گنابادی، محم د قاسم )

تصحیح جعار شااع کیهانی  تهران: هرهننستان زبان و 

 ادب هارسی 

تمدن ایران در تاریخ هرهن  و (  1381قدیانی، و اس )
   راپ رهار   تهران: هرهن  مکتوب  دورس واویع

  تهران: التواریخلب(  1363قزوینی، یحیی بن و داللطیف )

 گویا 

(  تألیف گروهی از 1361) المعارف اسال ةکرد در دایر

مستشرقین، ترجمۀ اسماویل هتاح قاضی  ارومیع: 

 الدین ایوبی والح

بخش ماهب هوی  کارکرد(  »1381گودرزی، محسن )

  9  س هصلنامۀ مطالعات ملّی«  شیعع در دورة واویع

  12-15  ص 1ش 

رگیرانی وشیار   وسمیژووی کوردستان (  2118الزاریف،    س )

 الت ولیز: روژهع   هعکعنناوی  راپی یعبدولال سعوع

تشکیل شاهنشاهی (  1316الدین )مایر شی انی، نظا 

   تهران: دانشناس تهران (واویع )احیاء وحدت ملی

کانی میرنشینع (  2112د و دوالقادر، ناز ناز )معمحع
وایی رمانرسمی هعردسالت لع سعکوردستانی روژهع

 ولیر: موکریانی     هعکع  راپی یعکانداقاجارس

جغراهیای ط یعی، اقتصادی، (  1321محسنی، ناور )
    بروجرد: الویانتاریخی و سیاسی کردستان

مختصر (  1391مستوهی باهقی، محم دماید بن محمود  )
  بع ماید )جغراهیای ایران زمین در وصر واوی(

 کوشش ایرج اهشار  تهران: بنیاد موقوهات اهشار 

تاریخ و اسی )روزنامۀ (  1366الدین )منام یزدی، جالل
 اهلل وحیدنیا  تهران: وحید   بع کوشش سیفمال جالل(

االخ ار )تاریخ ایران جواهر(  1318منشی قزوینی، بوداق )
  تصحیح محسن ق( 981از قراقویونلو تا سال 

 نژاد  تهران: میراث مکتوب  بهرا 

  دین و دول  در وصر واوی(  1369میراحمدی، مریم )

 راپ دو   تهران: امیرک یر 

  )میژووی جعکورد و وع(  1992مین، سالح )د ئعممعموحع
 نیو( غدا: )بی   بعکع  راپی یعکانی ئیران(سیاسی کوردس

یی لع وستعوشی ئایینی و نعرس (  2111شاد )میران، رس
 روردس  تی پعزارسولیر: وس   هع  راپی دووسکوردستاندا

ندی یوسی پعکورد )کورتع (  2118مینتیشاشایلی، ا    )
رگیرانی   وسران(گوزستی، ئابووری، روشن یری و الیعکومع

 ولیر: موکریانی    هعسول  راپی دووسها رسدین مستعویزس

  ترجمۀ کُرد(  1319مینورسکی، والدیمیر هئودوروویچ  )

 اهلل تابانی  تهران: گسترس  ح یب

ترجمۀ  تاریخ االمارة ال ابانیۀ (  2111بی ، حسین )ناظم

رس  شکور مصطای و محم د المال و دالکریم المد

 اربیل: مؤسسۀ موکریانی 

القاب و مواجب دورس (  1311نصیری اردوبادی، ولی نقی )
لو  مشهد:   تصحیح یوسف رحیمسالطین واویع

 دانشناس هردوسی 
تاریخ (  1381هرد، و اسقلی )نوایی، و دالحسین؛ غااری

تحوالت سیاسی، اجتماوی، اقتصادی و هرهننی ایران 
     تهران: سمدر دوران واویع
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تاریخ اجتماوی ایران از آغاز تا (  1381اهلل )نورری، وزت
   تهران: خاستع  مشروطی 

واکاوی رویکرد (  »1391نوری، جعار و هریدون نوری )

 911-931شاس اسماویل بع شورش امراء و سران کرد )

  پائیز  1  تهران: دورة دو   س مالۀ پیا  بهارستان«  ق(

  281-212  ص 13ش 

اقتصادی در  -تغییرات اجتماوی(  1386نویدی، داریوش )
  ایران وصر واوی )قرن شانزدهم و هادهم میالدی(

 ترجمۀ هاشم آقاجری  تهران: نی 

(  1369بی  )العابدین و دینویدی شیرازی، زین

  ق( 918االخ ار )تاریخ واویع از آغاز تا تکملة

 تصحیح دکتر و دالحسین نوایی  تهران: نی 

خلدبرین (  1312لع قزوینی اواهانی، محم دیوسف )وا
  بع کوشش میر هاشم )ایران در روزگار واویان(

 محدث  تهران: بنیاد موقوهات اهشار 

 (  1911الح سوران )ن سعسعن ، رودلف ذ حعولانع

کی کورتی گی بانی بوکان )میژویعیزولالبعهوزی هع
رانی دوکتور ناجی رگی  وسی کوردگزادسکی بعیعمالعبنع

غدا: و اس احمد  گوهاری کوری زانیاری کورد  بع

  111-15  لل رگی پیناعبع

  الصاای ناوریضةتاریخ رو(  1381خان )هدای ، رضاقلی

 هر  تهران: اساطیر تصحیح جمشید کیان

تاریخ روابط خارجی (  1361هوشن  مهدوی، و دالرضا )
  یان جن  دو  جهانیایران از ابتدای دوران واویع تا پا

 راپ سو   تهران: امیرک یر 

هشار   (  میژووی ئع2118شید )را، رسدی وششووعئع

   سلیمانی: کعدیین ئاشتی  راپی یعالحعرگیرانی سعوس

 ی ژین بنکع

ذ هرهننی  تاریخ و حیات اجتماوی(  1391یوسای، وثمان )
   تهران: پژوهشکدة تاریخ اسال  کردهای ایزدی

Му с а э л я н , Ж.С  (2011). «Из истории 

курдского племени мукри (1-я половина XV - 

начало XX в)». ИС С ЛЕ ДОВАНИЯ  

 ها: پیوس 
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