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چکیده

ً
«مهابــاد» یــا ســابقا «ســاوجبالغ ُمکــری» یکــی از مهمتریــن شــهرهای شــمالغرب ایــران در حوضــۀ جنوبــی
دریاچــۀ ارومیــه اســت کــه توســط بوداقســلطان از فرمانروایــان ُمکــری همزمــان بــا حکومــت شاهســلیمان
صفــوی پایهگــذاری شــد و بهمــدت چهــار ســده بــه مرکزیــت والیــت ُمکریــان تبدیــل گردیــد .در دهههــای
گذشــته تعــدادی ســکۀ مســی در شــهر مهابــاد توســط مــردم محلــی یافتــه شــدهاند کــه مطابــق کتیبــۀ روی
آنهــا ضــرب همیــن شــهر بودهانــد .در نوشــتار حاضــر تــاش بــر آن اســت تــا دالیــل و زمینههــای ضــرب ســکه
در ایــن شــهر مــورد بررســی قــرار گیــرد و تعلــق آنهــا را بــه ضرابخانــه ســاوجبالغ نشــان دهیــم .پرسـشهای
پژوهــش عبارتنــداز -1 :دالیــل سیاســی و اجتماعــی ضــرب ســکه در ســاوجبالغ ُمکــری چــه بــوده اســت؟
-2افلوسهــای ضربشــده در ســاوجبالغ ُمکــری بــه کــدام ضرابخانــه و کــدام حاکمــان ُمکــری تعلــق
دارنــد؟ فــرض بــر آن اســت کــه واقعشــدن ســاوجبالغ در مســیر ارتباطــی بغــداد و تبریــز ،توســعۀ بــازار و
مراکــز تجــاری آنرا درپــی داشــته و ایجــاد دارالضــرب در آنجــا را ضــروری نمــوده اســت .بهعــاوه کشــف
و شناســایی ســکههای مســی در شــهر مهابــاد و مناطــق اطــراف ،نشــاندهندۀ ضــرب آنهــا در دارالضــرب
ســاوجبالغ اســت .پژوهــش پی ـشرو ب ـهروش کتابخان ـهای و میدانــی و بهشــیوۀ توصیفــی و تحلیلــی بــه
ســرانجام رســیده ،و نتیجــۀ ایــن پژوهــش مؤیــد آن اســت کــه در مقایســۀ اشــکال ضربشــده بــر ایــن
ط دورۀ قاجــار
مســکوکات و ســایر نمونههــا میتــوان آنهــا را بــه دورۀ حاکمیــت فرمانروایــان ُمکــری تــا اواسـ 
و زمامــداری شــیخعلیخان ،بوداقخــان و عبداهللخــان نســبت داد .همچنیــن وجــود ضرابخانــه در ایــن
شــهر از اهمیــت سیاســی ،نظامــی و اقتصــادی آن در ســدههای گذشــته حکایــت دارد.
کلیدواژگان :فلوس ،دارالضرب ساوجبالغ ُمکریُ ،مکریان ،مهاباد.
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در شــهر مهابــاد در دهههــای گذشــته ســکههای مســی بــا نقــوش مختلــف حیوانــی بــا عبــارت «ضــرب فــی
ســاوجبالغ» همــراه بــا «تاریــخ ضــرب ســکه» بهدســت آمدهانــد (رامیدینیــا56-59 :1384 ،؛ رامیدینیــا،
 .)54 :1394اینکــه ایــن ســکهها بــرای اولینبــار توســط کــدام حاکــم در ســاوجبالغ ضــرب شــدهاند و ضــرب
آنهــا تــا زمــان کــدام حاکــم دیگــر ادامــه یافتــه ،بهدالیــل مختلفــی از جملــه :محــدود بــودن تاریــخ ضــرب،
نبــود نــام حاکــم بــرروی ســکهها ،پرا کندگــی آنهــا در دســت مــردم و موزههــای خصوصــی ،داخلــی و حتــی
خــارج از ایــران ،نامشــخص اســت .بــه روزگار حکمرانــی صفویــان عالوهبــر ســکههای اشــرفی ،بیســتی،
ســکههای برنــزی یــا غــازی نیــز ضــرب میگردیــد ،کــه بــه آنهــا فلــوس میگفتنــد (ســرفراز و آورزمانــی،
 .)244 :1388نقشمایههــای مختلــف حیوانــی از جملــه :نقــش بزکوهــی ،ماهــی و مــار بــر فلوسهــای
دورۀ صفــوی بهبعــد معمــول شــد؛ بدینصــورت کــه در کاشــان نقــش خــروس ،در اصفهــان شــیر نــر و در
گیــان ماهــی بــر فلوسهــا نقــش میبســت (پاشــایی و جبــاری .)79-82 :1391 ،از بارزتریــن مصادیــق
شــیوۀ حکومــت قاجاریــه میتــوان بــه اعطــا کــردن اختیــارات بیشــتر بــه حــکام و والیــات نواحــی مختلــف
کشــور بهمنظــور ،ضــرب ســکههای مســی اشــاره کــرد .در ایــن دوره در ا کثــر والیــات ایــران ســکههای مســی
بهوســیلۀ مقامــات محلــی ضــرب میشــدند و فقــط بــرای اســتفاده در یــک منطقــه یــا محــدودۀ خــاص
کاربــرد داشــتند .طــرح ایــن نــوع ســکهها ترکیبــی از متــن همــراه بــا انــواع زیــادی از طر حهــای پیکــرهای و
زینتــی بــود کــه متــن آنهــا نشــاندهندۀ محــل ضــرب آنهــا بــود ،درحالیکــه طــرح ســکههای طــا و نقــره
کتیبـهای بودنــد و ضــرب آنهــا در صالحیــت دولــت مرکــزی بــود ( .)Soucek, 2001: 51-87یکــی از ایــن
والیــات ،والیــت مکریــان در شــمالغرب ایــران و حوضــۀ جنــوب دریاچــۀ ارومیــه بــه مرکزیــت «دریــاس» در
ابتــدا و بعدهــا «ســاوجبالغ» بــود کــه از اواخــر حکومــت آققویونلوهــا تــا اواخــر قاجاریــه در معــادالت سیاســی و
نظامــی بیــن دو امپراتــوری ایــران و عثمانــی نقــش بهســزایی داشــت (ســلیمی.)331 :1396 ،
در شــهر ســاوجبالغ (مهابــاد کنونــی) توســط مــردم محلــی تعــدادی ســکۀ مســی یافــت شــده کــه مطابــق
ضــرب همیــن شــهر بودهانــد .ضــرورت انجــام ایــن پژوهــش بدیندلیــل اســت کــه
کتیبــۀ روی آنهــا،
ِ
ُ
تاکنــون مطالع ـهای منســجم و جامــع در ارتبــاط بــا فلوسهــای ضــرب ســاوجبالغ مکــری صــورت نگرفتــه
و مطالعــۀ آنهــا میتوانــد درک وســیعتری از جایــگاه سیاســی و اقتصــادی ســاوجبالغ ُمکریــان را در قــرون
متأخــر اســامی نشــان دهــد.
ُ
پرس ـشها و فرضیــات پژوهــش -1 :دالیــل سیاســی و اجتماعــی ضــرب ســکه در ســاوجبالغ مکــری
چــه بــوده اســت؟  -2فلوسهــای ضربشــده در ســاوجبالغ ُمکــری بــه کــدام ضرابخانــه و کــدام حاکمــان
ُمکــری تعلــق دارنــد؟ فــرض بــر آن اســت کــه واقعشــدن ســاوجبالغ در مســیر ارتباطــی بغــداد و تبریــز ،توســعۀ
بــازار و مرا کــز تجــاری آنرا درپــی داشــته و ایجــاد دارالضــرب در آنجــا را ضــروری نمــوده اســت .ب هعــاوه
کشــف و شناســایی ســکههای مســی در شــهر مهابــاد و مناطــق اطــراف ،نشــاندهندۀ ضــرب آنهــا در
دارالضــرب ســاوجبالغ اســت.
روش پژوهــش :گــردآوری اطالعــات ایــن مقالــه براســاس روش کتابخانــهای و مشــاهدۀ مســتقیم
ســکهها بــه انجــام رســیده اســت .در مطالعــات کتابخان ـهای انــواع متــون تاریخــی ،سیاســی ،ســفرنامهها،
کتــب خاطــرات و اســناد تاریخــی مطالعــه شــدند .نگارنــدگان در مشــاهدۀ مســتقیم نیــز بــه مطالعــه،
مســتندنگاری ،طراحــی فلوسهــا و مقایســۀ آنهــا بــا نقشمایــۀ آثــار فرهنگــی منطقــۀ موردمطالعــه و
نمونههــای مشــابه در دورههــای صفویــه و قاجاریــه پرداختنــد.
اهــداف پژوهــش :هــدف نوشــتار حاضــر بــر ایــن اســت تــا بــا اتــکاء بــر شــواهد سکهشناســی ،بــه تبییــن
جایــگاه سیاســی و اقتصــادی ســاوجبالغ و والیــت ُمکریــان در شــمالغرب ایــران و جنــوب دریاچــۀ ارومیــه
پرداختــه شــود.
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پیشینۀ پژوهشی

تاکنــون درخصــوص مســکوکات ســاوجبالغ ُمکــری (مهابــاد) پژوهشــی علمــی و جامعــی صــورت نگرفتــه
اســت« .ئوســکارمان» ازجملــه پژوهشــگرانی اســت کــه بــه ایــن موضــوع پرداختــه و نوشــته اســت...« :
ُ
بوداقســلطان امیــری کــرد  ...اقــدام بــه ضــرب ســکه کــرده اســت» (ئوســکارمان« .)147 :1975 ،پــدرام»
در کتــاب خــود تحتعنــوان تمــدن مهابــاد بــه ســکههای ضــرب ســاوجبالغ در حــد چنــد تصویــر اکتفــا کــرده
ی آنهــا ارائــه نــداده اســت (پــدرام« .)113-114 ،33 :1373 ،ماموســتا
و هیچگونــه اطالعــی در مــورد ویژگـ 
ُ
هـهژار» در ترجمــۀ کــردی کتــاب شــرفنامه بدلیســی از یافتــن ســکهای مســی در یکــی از چشــمه-طاقهای
پــل ســور کــه هنــوز پابرجــا بــود ،صحبــت کــرده کــه بــرروی آن نوشــتۀ «ضــرب فــی ســاوجبالغ» و تاریــخ «1114
هـ.ق ».وجــود داشــت (بدلیســی« .)375 :2009 ،افخمــی» نوشــته کــه ...« :بوداقســلطان در زمــان خــود
اقــدام بــه ضــرب ســکههای از جنــس ســرب بــا نوشــتۀ «ضــرب فــی ســاوجبالغ بتاریــخ  1144هـ.ق ».کــرده
بــود» (افخمــی« .)98-100 :1373 ،ئهحمهدیــان» نیــز نوشــته اســت کــه ... « :بــرروی ســکههای طــا
بوداقســلطان عبــارت ضــرب فــی ســاوجبالغ  1144هــ.ق .بــه چشــم میخــورد» (ئهحمهدیــان:1376 ،
« .)41یوســفی» و «خلیلــی» معتقدنــد کــه ...« :ســکههایی کــه گفتــه میشــود در زمــان بوداقســلطان ضرب
شــدهاند ،بهنوعــی نشــاندهندۀ محلــی بــودن آنهاســت و در دورههــای بعــد از بوداقســلطان ضــرب
ُ
گردیدهانــد» (یوســفی و خلیلــی« .)222 :1395 ،روژبیانــی» در کتــاب فرمانروایــی ُمکریــان در کردســتان
از دوران باســتان تــا عصــر قاجــار در مقابــل اشــاره ماموســتا ه ـهژار بــه ضــرب ســکه در ســال  1114هـ.ق .در
ســاوجبالغ توســط بوداقســلطان بــا قــرار دادن عالمــت تعجــب (!) ابــراز شــگفتی کــرده اســت (روژبیانــی،
« .)124 :1381حکیــمزاده» از ضــرب ســکههای مســی توســط موســی ســلطان فرزنــد بوداقســلطان
صحبــت کــرده اســت (حکیــمزاده« .)22 :1389 ،رامیدینیــا» از ایــن ســکهها بهعنــوان «فلوسهــای
ضــرب ســاوجبالغ» یــاد کــرده و معتقــد اســت کــه کهنتریــن ســکۀ موجــود دارای قدمــت  1142هــ.ق.
اســت و میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه ســکههای مســی یادشــده ،ســکههای ضــرب بوداقســلطان
و روزگار وی نیســتند؛ زیــرا کهنتریــن ســکه  31ســال بعــد از مــرگ بوداقســلطان ضــرب شــده و تــا ســال
 1151هــ.ق .ادامــه داشــته اســت و بهنظــر میرســد مربــوط بــه عهــد شــیخعلیخان نــوۀ بوداقســلطان
باشــند (رامیدینیــا57 :1384 ،؛ رامیدینیــا .)54 :1394 ،دقیقــی در ارتبــاط بــا تاریخچــۀ ضــرب ســکه در
آذربایجانغربــی نوشــته اســت« :در فهرســت ســکههای مــوزۀ بریتانیــا یــک ســکۀ مســی ضــرب ســاوجبالغ
دیــده میشــود کــه محمــود پــدرام آن را در کتــاب تمــدن مهابــاد آورده اســت ،امــا اینکــه ایــن ســکه متعلــق
بــه ســاوجبالغ ُمکــری یــا ســاوجبالغ کــرج باشــد ،معلــوم نیســت .وی در ادامــه مینویســد بــا توجــه بــه اینکــه
نــام ســاوجبالغ آذربایجــان از قــرن  10هـ.ق .بهبعــد بهمیــان آمــده و در دورۀ صفویــه شــهریت و مرکزیــت پیــدا
کــرده و در دورۀ یادشــده مــورد تاختوتــاز قــوای عثمانــی بــوده و حتــی چنــد صباحــی نیــز بهوســیلۀ قــوای
دشــمن در اشــغال بــوده ،بعیــد بهنظــر میرســد کــه ایــن شــهر دارای ضرابخانــه بــوده و بــه ضــرب ســکه
پرداختــه باشــد .امــا شــهر ســاوجبالغ کــرج در ایــن دوره دارای اهمیــت بــوده و بنــا بــه نوشــتۀ «اســکندربیگ
ً
ترکمــان» در تاریــخ عال ـمآرای عباســی ایــن شــهر مرکــز تجمــع نیروهــای قزلبــاش بــوده اســت .احتمــاال
ســکههای موجــود بهنــام «ســاوجبالغ آذربایجــان» نبــوده ،بلکــه در شــهر ســاوجبالغ کــرج ضــرب شــدهاند»
(دقیقــی« .)178-179 :1383 ،ســلیمی» و «کریمیــان» نیــز معتقدنــد کــه بــه احتمــال زیــاد فلوسهــای
ضــرب ســاوجبالغ در دورۀ بازمانــدگان صفویــه تــا اواســط دورۀ قاجاریــه بهوســیلۀ حاکمــان والیــت ُمکریــان
از جملــه :شــیخ علیخــان ،بوداقخــان و عبداهللخــان ضــرب گردیدهانــد (ســلیمی129 :1396 ،؛ کریمیــان
و ســلیمی.)137 :1398 ،
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ســاوجبالغ ُمکــری (مهابــاد فعلــی) از مهمتریــن شــهرهای شــمالغرب ایــران در حوضــۀ جنوبــی دریاچــۀ
ارومیــه اســت کــه از اواخــر عصــر صفویــه تــا دورۀ پهلــوی اول در معــادالت سیاســی بیــن دو امپراتــوری ایــران
و عثمانــی نقــش مهمــی داشــته اســت .کتــاب فتــوح ســوادالعراق کــه در مــورد نخســتین تاریــخ فتوحــات
ُ
اســامی در کردســتان ،در قــرن دوم هجــری ،بــه نــگارش درآمــده ،بــه ســیر فتوحــات و جنگهــا ،اســامی
مکانهــا و پادشــاهان محلــی میپــردازد .آنگونــه کــه در ایــن کتــاب آمــده« ،ســپاه اســام بعــد از فتــح
شــمالعراق از رودخانــۀ زاب کوچــک گذشــته و ربــاط و شــهباری را تســخیر و ســپس «ســاوجبالغ» را
متصــرف میشــود (واقــدی)193-195 :1374 ،؛ ایــن درحالیســت کــه تــا دورۀ افشــاریه در هیــچ منبــع
مکتــوب دولتــی بهنــام ســاوجبالغ اشــاره نشــده و وجــود آن در قــرن دوم هـ.ق .جــای بحــث دارد .آنچــه
در کتــاب فتــوح ســوادالعراق جالبتوجــه اســت ،اشــاره بهنــام «ســاوجبالغ» و ملک ـهای بهنــام «ارجانوســه»
حاکــم ســاوجبالغ و نیــز َمکــران و دریایــی شــور اســت کــه میتوانــد بــا ُمکریــان و دریاچــۀ ارومیــۀ فعلــی
انطبــاق داشــته باشــد .مؤمنــی معتقــد اســت« :کتــاب فتــوح ســوادالعراق بعــد از ســقوط صفویــان در ایــران
ُ
ُ
تألیــف شــده و مؤلــف آن نیــز بــه احتمــال قــوی کــرد و ســاکن کردســتان بــوده؛ زیــرا در ذکــر مکانهــای
جغرافیایــی اطالعــات دقیقــی داشــته» (مؤمنــی .)56 :1383 ،بهنــام «ســاوجبالغ» بــرای نخســتینبار در
منابــع مکتــوب بومــی عصــر صفویــه از جملــه در اســنادی بــا تاریــخ  1086 ،1085و  1089هـ.ق .بهصــورت
ُ
ُ
«دارالبــروده ســاوجبالغ کردســتان» و «ســاوجبالغ کردســتان» برخــورد میکنیــم (غزالــی973 :1386 ،؛
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ُ
نقشــه  .1تقســیمبندی کردســتان ایــران از دیــدگاه جغرافیدانــان قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم میــادی
و موقعیــت والیــت ُمکریــان در جنــوب دریاچــۀ ارومیــه بــه مرکزیــت مهابــاد (نیکیتیــن1366 ،؛ خضــری:1388 ،
.)138
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کنونــی)« ،اردالن» (ســنندج)« ،گــروس» (بیجــار) و «کرمانشــاهان» (کرمانشــاه) اســت (دمــورگان:1339 ،
 49 ،2و  .)63اصطــاح ُ«مکــری» یــا ُ«مکریــان» از آغــاز ســدۀ هشــتم هجــری قمــری توســط مورخــان و
نویســندگان قــرون متأخــر اســامی و ســیاحان و جهانگــردان خارجــی بــه مناطــق جنــوب دریاچــۀ ارومیــه
اطــاق شــده اســت (بدلیســی١٨٦٠ ،؛ روحانــی (شــیوا)1382 ،؛ دمــورگان1339 ،؛ نیکیتیــن1366 ،؛
ُ .)Rawlinson, 1840; Bishop, 1891; Ker Porter, 1822مکریــان بــه مرکزیــت مهابــاد (ســاوجبالغ
ُ
ســابق) شــامل جنــوب و جنوبغــرب اســتان آذربایجانغربــی و بخــش محــدودی از اســتان کردســتان
ُ
شــامل شــهرهای :مهابــاد ،بــوکان ،سردشــت ،اشــنویه ،پیرانشــهر ،نقــده ،میانــدوآب ،شــاهیندژ ،تــکاب و
قســمت کوچکــی از ســقز بــود (نقشــه ( ،)1محمــودی.)18 :1375 ،
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منابــع دورۀ افشــاریه به ّ
کــرات از «ســاوجبالغ» بهعنــوان مرکــز ُ«مکریــان» نــام میبــرد و ایــن نشــان
میدهــد کــه ســاوجبالغ بــه شــهری مهــم و تأثیرگــذار در ایــن دوره تبدیــل شــده اســت .در جلــد اول
عال ـمآرای نــادری از ســاوجبالغ بهنــام «ســواقبالغ» یادشــده و نوشــته شــده کــه علینقیخــان ُمکــری
(شــیخعلیخان) کــه در زمــان ســلطاناحمد صفــوی ( 1138-1141ه ـ.ق ).حکومــت ســوقبالغ ُمکــری را
ً
داشــته ،مجــددا حکومــت آن ازطــرف نادرشــاه افشــار ( 1148-1160هـ.ق ).بــه وی تفویــض گشــته اســت
(تصویــر ( ،)1مــروی وزیرمــرو )141-142 :1364 ،و همچنیــن در جلــد ســوم عال ـمآرای نــادری نیروهــای
نظامــی «ســوقبالغ» بهعنــوان بخشــی از ارتــش افشــاریه در حملــه بــه خــاک عثمانــی حضــور داشــتهاند
(همــان .)888 :نادرشــاه در ســال  1149هــ.ق« .نــواب نصــراهلل میــرزا» و «ابراهیمخــان ظهیرالدولــه» را
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نقشــه  .2نقشــۀ اواخــر دورۀ صفــوی و اشــاره بــه مکریــان بهعنــوان بخشــی از والینشــین کردســتان ُ(ر ُ
هربــرن،
.)264 :1349
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عبدلــی .)103-113 :1394 ،عالوهبــر منابــع مکتــوب و دستنوشــتههایی کــه از منطقــۀ مهابــاد بهدســت
آمــده ،دادههــای باستانشناســی نیــز بــر فعالیتهــای عمرانــی در مهابــاد دوران صفــوی حکایــت دارنــد.
بهعنــوان نمونــه« ،مســجد ســور» را میتــوان نامبــرد کــه در تاریــخ  1089هــ.ق .بنــا شــده (کریمیــان و
ســلیمی)155 :1398 ،؛ همچنیــن اســت «آرامــگاه بوداقســلطان» (بــا تاریــخ فــوت بوداقســلطان بــه
ســال  1111هــ.ق« ،).مســجد حاجاحمــد لشــکری» (بــا تاریــخ  1115هــ.ق( ،).یوســفی و خلیلــی:1395 ،
 ،)231ظاهــر شــدن والیــت ُمکــری روی نقشــۀ ایــران در اواخــر عصــر صفویــه (نقشــه(ُ ،)2ر ُ
هربــرن:1349 ،
 ،)264اســنادی بــا تاریــخ  1089هـ.ق( .غزالــی )973 :1386 ،و نیــز اشــارۀ منابــع عثمانــی بــه ایــن منطقــه
در زمــان شاهســلطان حســین (ال کهــارت ،)256 :1344 ،همگــی مؤیــد رونــق ایــن شــهر در دورۀ صفوی ـه
هســتند .منابــع مکتــوب و دادههــای باستانشناســی گواهــی میدهنــد کــه در اواخــر دورۀ صفویــه ،در
زمــان شاهســلیمان ،بوداقســلطان ســاوجبالغ را بهعنــوان مرکــز کردســتان ُمکــری انتخــاب ،و عمــران و
آبادانــی شــهر مزبــور را بــا احــداث بناهــای شــاخصی ،همچــون :مســجد ،کتابخانــه ،پــل ،مدرســه ،بنــدآب،
کاروانســرا ،حمــام و ...شــروع کــرد (باباطاهــری.)5-7 :1351 ،
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مأمــور دفــع حملــۀ «طوایــف بلبــاس» کــرد ،در نتیجــه «محمــد عیس ـیخان بیگلربیگــی افشــار» همــراه بــا
«نــواب نصــراهلل میــرزا» و «ابراهیمخــان ظهیرالدولــه» از ســمت «ســاوجبالغ ُمکــری» بــه منطقــۀ الهیجــان
محــل ســکونت طوایــف بلبــاس رفتنــد (ادیبالشــعرا)83 :1345 ،؛ بهعــاوه نادرشــاه در ســال  1158هـ.ق.
از موصــل همــراه بــا ســپاه خــود بــا عبــور از «ســاوجبالغ» بهســمت ســلدوز و ارومیــه رهســپار شــد (همــان:
ُ
 .)90همچنیــن نادرشــاه افشــار در شــعبان  1159هـ.ق .در چمنکــردان ســاوجبالغ بــا ســفیر عثمانــی پیمــان
صلحــی بــه امضــارســاند (ریاحــی .)150 :1372 ،بهطــور کلــی تمــام مــوارد ایرادشــده ،اهمیــت ســاوجبالغ را
در عصــر افشــاریه نشــان میدهنــد.
ُ
در منابــع مکتــوب دورۀ «افشــاریه» نــام «ســاوجبالغ» بهعنــوان مرکــز «والیــت مکــری» ذکــر گردیــده اســت
(مــروی وزیرمــرو )1364 ،و از ایــن تاریــخ بهبعــد ،نــام ســاوجبالغ در میــان متــون دورههــای زندیــه ،قاجاریــه
ً
و پهلــوی کــه بــه «مهابــاد» تغییرنــام میدهــد؛ حضــور کامــا محسوســی داشــته و اطالعــات بالنســبۀ زیــادی
از ایــن طریــق حاصــل میشــود.
در دورۀ زندیــه و در زمــان «علیمردانخــان» در ســال  1198هــ.ق .عالوهبــر حکومــت ســاوجبالغ،
حکومــت مراغــه نیــز بــه بوداقخــان از نــوادگان بوداقســلطان تفویــض گردیــد (ادیبالشــعرا:1345 ،
طالیــی ســاوجبالغ دانســت .در ایــن دوره «بوداقخــان» و
عصــر
 .)191اوایــل دورۀ قاجاریــه را میتــوان
ِ
ِ
«عبداهللخــان» بــر ُمکریــان حکومــت میکردنــد (تصویــر  .)1بوداقخــان ،بنــا بــه نوشــتۀ تاریــخ افشــار،
حکومــت ســاوجبالغ ُمکــری را داشــته و درنهایــت «بیگلربیگــی افشــار» ،حاکــم ارومیــه ،چشــمان او را از
حدقــه بیــرون کشــید (همــان 239 ،234 :و  .)241بعــد از بوداقخــان ،عبداهللخــان ُمکــری ،فرزنــد
ایشــان ،زمامــداری امــارت ُمکــری را برعهــده گرفــت و بهتاریــخ  1262هــ.ق .وفــات یافــت و در آرامــگاه
بوداقســلطان بــه خــاک ســپرده شــد (فتاحیقاضــی .)408-430 :1356 ،عبداهللخــان بــا کشــتن
«عباسآقــا ُ
دهبکــری» در ســال  1256هـ.ق .زمینــۀ از میــان بــردن حــکام محلــی را فراهــم کــرد (صمــدی،
 .)57 :1373بــا فــوت عبداهللخــان ،حکومــت ُمکــری مدتــی تحــت ادارۀ حاکمــان دولتــی قــرار گرفــت ،امــا
درنهایــت بــه خانــوادۀ «عزیزخــان» وزیــر جنــگ ایــران در زمــان ناصرالدینشــاه قاجــار وا گــذار شــد (روحانــی،
 .)375-368 :1382بعــد از عزیزخــان ،فرزنــد و نــوۀ ایشــان ،از جملــه «ســیفالدینخان» (کــرزن:1347 ،
 )704و «محمــد حســینخان» ،کــه در جریــان جنــگ جهانــی اول عثمانیــان او را بهدلیــل جان ـبداری
از روسهــا در مراغــه بــه دار آویختنــد (تصویــر ( ،)1ضیایــی )42-43 :1363 ،و حکومــت ُمکــری را
برعهــده گرفتنــد؛ بهعــاوه ،رویدادن وقایعــی چــون قیــام «شــیخ عبیــداهلل شــمزینی» (نادرمیــرزا1360 ،؛
غوریانــس ،)1356 ،جنــگ جهانــی اول (لیتــن1368 ،؛ نکیتیــن1329 ،؛ ضیایــی ،)1363 ،شــورش ســمکو
شــکاک (کوچــرا1377 ،؛ وانبرونســن )1381 ،ســبب دســت بــه قلــم شــدن مورخــان و نویســندگان ایرانــی
و بومــی و روی آوردن ســیاحان و مستشــرقان بــه ایــن منطقــه از ایــران شــد و هریــک بــا نوشــتن مطالبــی
ُ
در مــورد مهابــاد ،از آن بهعنــوان مرکــز کردســتان ُمکــری و مهمتریــن شــهر جنــوب دریاچــۀ ارومیــه یــاد
کردهانــد (نقشــه( ،)3دمــورگان1339 ،؛ نیکیتیــن1366 ،؛ Rawlinson, 1840; Bishop, 1891; Ker
 .)Porter, 1822ارتبــاط تجــاری و فرهنگــی مناســب بــا روســیه و احــداث کنســولگریهایی از دولتهــای
عثمانــی ،روســیه و آمریــکا در آن (صمــدی )137 :1373 ،و همچنیــن واقعشــدن روی جــادۀ بغداد-تبریــز
(فالنــدن 444 :1326 ،؛ مینورســکی95 :2007 ،؛  )Rawlinson, 1840: 29ســاوجبالغ را بــه مهمتریــن
قطــب سیاســی-نظامی و تجــاری در منطقــه بــدل کــرد.
ســاوجبالغ ُمکــری یــا در اصطــاح محلــی «ســابالغ» در ســال  1316هـــ.ش .همزمــان بــا تعویــض نــام
بســیاری از شــهرهای ایــران بــه «مهابــاد» تغییــر نــام داد (نوحهخــوان .)118 :1391 ،در حالحاضــر نیــز
ُ
مهابــاد یکــی از مهمتریــن شــهرهای کردنشــین جنــوب اســتان آذربایجانغربــی اســت کــه بــا مختصــات
جغرافیایــی " 36°. 48'42 .58عرضشــمالی و" 45°. 48' 38. 75طولشــرقی نســبت بــه نصفالنهــار
گرینویــج و در ارتفــاع  1325متــری از ســطح دریــا واقــع شــده؛ بــه بیــان دیگــر منطقــۀ مــورد مطالعــه ،از شــمال
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نقشه  .3موقعیت والیت ُمکریان در جنوب دریاچۀ ارومیه به مرکزیت ساوجبالغ (.)Rawlinson, 1840: 65
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تصویــر  .1شــجرهنامۀ والیــان ُمکــری و مهمتریــن حاکمــان آن از اواخــر دورۀ صفویــه تــا اواســط قاجاریــه
(صمــدی.)206 :1373 ،
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فلوسهای ضرب ساوجبالغ (مهاباد)

ضــرب ســکههای مســی از زمــان صفویــان تــا زمــان ناصرالدینشــاه در جریــان بــوده اســت .در عصــر صفویــه،
 40عــدد ســکۀ مســی برابــر بــا یــک عباســی نقــره بــود .ایــن نــوع ســکهها محلــی و ضــرب آن بــه دســت
حــکام ایــاالت صــورت میگرفــت ،و در خــارج از محــل ضــرب ارزش کمتــری داشــتند و بــرای جلوگیــری از
سوءاســتفاده حــکام ،ســکههای مســی ضربشــده ،نــام حــکام را بــر خــود نداشــت .ایــن ســکهها هــر ســال
بهدســتور حاکــم یــا کارگــزاران مالیاتــی دولــت جمـعآوری میشــد و در ســال جدیــد دوبــاره ضــرب میشــدند؛
بهطوریکــه ســکههای کهنــه جــز در محــل ضــرب آنهــا دیگــر ارزشــی نداشــتند (اولئاریــوس245 :1385 ،؛
فلســفی ،)259-260 :1353 ،روی ایــن ســکهها تاریــخ ســال و مــکان ضــرب همــراه بــا انــواع گســتردهای
از طر حهــای پیکــرهای و زینتــی ماننــد :گاو ،اســب ،طــاووس ،انســان ،شمشــیر ،شــیر ،شــیر و خورشــید،
خورشــید ،فیــل ،شــتر ،ماهــی ،آهــو ،پرنــده ،مــوش ،خرچنــگ ،خرگــوش و ...نقــش بســته اســت (قائینــی،
86 :1375؛  .)Soucek, 2001: 87-51برخــی از نویســندگان معتقدنــد کــه نقــوش روی ســکههای مســی
از جهــت هنــری و فولکلــور قابلتأملانــد (قائینــی .)86 :1375 ،ایــن نقــوش از اعتقــاد بــه بــروج دوازدهگانــه
منشــأ گرفتــه اســت؛ زیــرا بــا توجــه بــه ارتباطــی کــه بیــن نــام بــروج دوازدهگانــه و نقــش روی ســکههای
ً
مســی دیــده میشــد ،هرســاله ایــن ســکهها جمـعآوری ،و در ســال بعــد مجــددا بــا نقــش جدیــدی بــه ضــرب
میرســید (رحیملــو)44 :1371 ،؛ بنابرایــن در آغــاز نقــوش روی ســکههای مســی اعتقــادات و باورهــای
مــردم را بهتصویــر میکشــید ،امــا بهتدریــج در اواخــر دورۀ صفویــه جنبــۀ تزئینــی بــهخــود گرفتنــد (قائینــی،
.)87 :1375
در پژوهــش حاضــر 17 ،نمونــه ســکۀ ضــرب ســاوجبالغ مــورد مطالعــه ،بررســی و مســتندنگاری قــرار
گرفتنــد 1کــه  8نمونــه از آنهــا بهصــورت مســتقیم بهوســیلۀ نگارنــدگان مشــاهده شــدند و  9نمونــۀ
ً
دیگــر ،تعــدادی از آنهــا نــزد مــردم مهابــاد نگ ـهداری ،و تعــدادی دیگــری نیــز کــه قبــا در کتــاب تمــدن
مهابــاد (پــدرام )1373 ،و ماهنامــۀ مهابــاد (رامیدینیــا1384 ،؛ رامیدینیــا ،)1394 ،تصاویــر و ویژگــی
آنهــا منتشــر شــدهاند .بهعــاوه نگارنــدگان نیــز در جریــان بررســی قبرســتان یهودیــان در دورۀ قاجاریــه
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نقشه  .4منطقۀ مورد مطالعه (مقصودی و همکاران.)86 :1393 ،
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بــه شهرســتان میانــدوآب و دریاچــۀ ارومیــه ،از جنــوب بــه شهرســتانهای سردشــت و بــوکان ،از غــرب بــه
شهرســتانهای پیرانشــهر و نقــده و از شــرق بــه شهرســتان بــوکان محــدود اســت (نقشــه .)4
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تحلیل تاریخی

بــا اتــکاء بــر منابــع نوشــتاری زمامــداری والیــان ُمکــری از پایــان ســدۀ  8هـ.ق 15( .م ).بــه رهبــری «امیــر
ســیفالدین» بــر مناطــق جنوبــی دریاچــۀ ارومیــه و ازجملــه شــهر دریــاز شــروع (بدلیســی1860 ،؛ نیکیتیــن،
355 :1366؛ روژبیانــی )54 :1381 ،و تــا عهــد «علیخــان والــی» از نــوادگان «ســردار عزیزخــان ُمکــری» در
مهابــاد و بــوکان ادامــه داشــته اســت (افخمــی.)230-231 :1364 ،
افــرادی ماننــد :ئوســکارمان ،افخمــی ،ئهحمهدیــان و ازجملــه ماموســتا هــهژار از ضــرب ســکههای
ســربی ،مســی و طالیــی توســط بوداقســلطان بــا تاریــخ ضــرب  1114و  1144هــ.ق .صحبــت کردهانــد
(ئوســکارمان147 :1975 ،؛ هــهژار375 :2009 ،؛ افخمــی98-100 :1373 ،؛ ئهحمهدیــان:1376 ،
 .)41باتوجــه بــه منابــع محلــی ،ســنگقبر بوداقســلطان و کتــاب دســتور شــهریاران کــه اشــاره بــه فــوت
بوداقســلطان در فاصلــۀ ســالهای ( 1107 -1101و  1111هــ.ق ).دارنــد (کهیخوســرهوی45 :1375 ،؛
باباطاهــری ،5 :1351 ،صفــیزاده608 :1378 ،؛ نصیــری124 :1373 ،؛ پــدرام )113 :1373 ،و اینکــه
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موفــق بــه کشــف و شناســایی یــک نمونــه فلــوس شــدند (تصویــر )2؛ بهطــور کلــی جنــس ایــن ســکهها از
مــس و بهشــکل مــدور نامنظــم هســتند و از ابعــاد و انــدازۀ یکســانی تبعیــت نمیکننــد .بــه احتمــال زیــاد
همانگونهکــه در بــاال از نظــر گذرانــده شــد ،فلوسهــای ســاوجبالغ نیــز چندینبــار از نــو ضــرب شــدهاند،
چراکــه روی آنهــا آثــار پارگــی و ایجــاد مجــدد نقــش دیــده میشــود .در هــر دو ســمت ســکههای مهابــاد
نقــش ،حــک شــده اســت .در روی ســکه عبــارت «ضــرب فــی ســاوجبالغ» و بهصــورت محــدود «تاریــخ
ضــرب آن» بــا خــط نســتعلیق نوشــته شــده اســت و در پشــت آنهــا نقــوش مختلفــی شــامل :نقــش خورشــید،
ُ
گیــاه ،ماهــی ،گربــه و سگســانان ،شــیر و خورشــید ،شــیر ،طــاووس ،پرنــدگان آبــی ،عقــاب ،گل و ...ضــرب
شــده اســت (جــدول  :1ردیــف  1تــا .)17
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ردیف

تصویر و طر ح

توضیحات

جنس :مس
ضرب :ساوجبالغ
ُ
نقش روی سکه :عبارت ضرب ساوجبالغ با حاشیۀ مروارید و نقش گل.
1

نقش پشت سکه :خورشیدی با هشت پرتو در وسط دایرۀ با حاشیۀ گیاهی منحصر
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جدول  .1ویژگی و مشخصات فلوسهای ضرب ساوجبالغ ُمکری (نگارندگان.)1398 ،

بهفرد بههمچسپیده

جنس :مس
ضرب :ساوجبالغ
خظ :نستعلیق
2

نقش روی سکه :عبارت ضرب ساوجبالغ در داخل دایرۀ با حاشیۀ مروارید.
نقش پشت سکه :نقش دو پرنده آبی روبهروی هم در داخل دایرۀ تزئینی با خال-
های سیاهرنگ
(تصویر از :محمود پدرام ،طرح از :نگارندگان.)1398 ،

جنس :مس
وزن 10/860 :گرم
قطر 3 :سانتیمتر
خط :نستعلیق
ضرب :ساوجبالغ
3

نقش روی سکه :عبارت ضرب ساوجبالغ در داخل دایرۀ با حاشیۀ مروارید تزئینی.
نقش پشت سکه :نقش سگسان که صورت آن به عقب برگشته است در داخل دایرۀ
و درست در زیر آن نقش ماهی قابلمشاهده است.
محل نگهداری :میراث شخصی محمد اکرامی
(تصویر از :سیدمحمد صمدی ،طرح از :نگارندگان.)1398 ،

جنس :مس
خط :نستعلیق
ضرب :ساوجبالغ
نقش روی سکه :عبارت ضرب ساوجبالغ با تاریخ  1240در داخل دایرۀ با حاشیۀ
4

مروارید تزئینی.
نقش پشت سکه :نقش شیری در میان خورشید با پرتوهای فراوان و حاشیۀ تزئینی
ناقص مروارید
(تصویر از :رامیدینیا ،طرح از :نگارندگان.)1398 ،
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ضرب :ساوجبالغ با تاریخ 1242
نقش روی سکه :عبارت ضرب ساوجبالغ در داخل دایرۀ با حاشیۀ تزئینی.
5

نقش پشت سکه :نقش دو ماهی اطراف یک گل در داخل دایرهای.
(تصویر از :رامیدینیا56 :1384 ،؛ طرح از :نگارندگان.)1398 ،

ضرب :ساوجبالغ
خط :نستعلیق
ُ
نقش روی سکه :عبارت ضرب ساوجبالغ با تاریخ  1244و نقش گل.
نقش پشت سکه :نقش شمسه یا ستاره و خطوطی زیگزاگی بهصورت افقی و
عمودی در وسط آن قرار گرفته است.
(تصویر از :رامیدینیا54 :1394 ،؛ طرح از :نگارندگان)1398 ،

جنس :مس
ضرب :ساوجبالغ
وزن 12/14 :گرم
ضخامت 3 :میلیمتر
7

قطر 27 :میلیمتر
خط :نستعلیق
نقش روی سکه :عبارت :ضرب ساوجبالغ که کلمۀ ساوجبالغ حالت سائیدگی دارد.
نقش پشت سکه :نقش طاووسی بسیار زیبا با ُدمی بهسمت باال و ستاره
محل نگهداری :موزۀ مردمشناسی مهاباد
(نگارندگان.)1398 ،

جنس :مس
ً
ضرب :نامشخص و احتماال ساوجبالغ
وزن 14/1 :گرم
ضخامت 4 :میلیمتر
8

قطر 24 :میلیمتر
خط :نستعلیق
نقش روی سکه :عبارت ضرب و بقیه سائیده شده
نقش پشت سکه :گربهسان با پنجههای قوی و زبانی دراز.
محل نگهداری :موزۀ مردمشناسی مهاباد
(نگارندگان.)1398 ،
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جنس :مس
خط :نستعلیق
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ضرب :ساوجبالغ
وزن 7/470 :گرم
ضخامت 3 :میلیمتر
9

قطر 22 :میلیمتر
خط :نستعلیق
ُ
نقش روی سکه :گل هشتپر
نقش پشت سکه :ضرب ساوجبالغ در داخل حلقهای خورشید
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جنس :مس

محل نگهداری :میراث شخصی کامران قلندریساوجبالغی

جنس :مس
ضرب :ساوجبالغ
وزن 3/180 :گرم
ضخامت 3 :میلیمتر
10

قطر 16 :میلیمتر
خط :نستعلیق
نقش روی سکه :ضرب ساوجبالغ با تاریخ  1156و حاشیۀ تزیینی مروارید
نقش پشت سکه :عقابی با قرص خورشید در پشت آن و حاشیۀ مروارید
محل نگهداری :میراث شخصی کامران قلندریساوجبالغی
(نگارندگان.)1398 ،
جنس :مس
ضرب :ساوجبالغ
وزن 2/760 :گرم
ضخامت 2/5 :میلیمتر

11

قطر 17 :میلیمتر
خط :نستعلیق
نقش روی سکه :ضرب ساوجبالغ با حاشیۀ مروارید که سائیده شده
نقش پشت سکه :نقش خورشید با خطی نازک بهشکل  Uدر وسط آن
محل نگهداری :میراث شخصی کامران قلندریساوجبالغی
(نگارندگان.)1398 ،
جنس :مس
ضرب :نامشخص
وزن 2/170 :گرم
ضخامت 2 :میلیمتر

12

قطر 15 :میلیمتر
خط :نستعلیق
نقش روی سکه :به کلی سائیدهشده
نقش پشت سکه :نقش خورشید با خطی نازک به شکل  Uدر وسط آن
محل نگهداری :میراث شخصی کامران قلندریساوجبالغی
(نگارندگان.)1398 ،
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وزن 3/090 :گرم
ضخامت 3 :میلیمتر
قطر 15 :میلیمتر
13

خط :نستعلیق
نقش روی سکه :عبارت ضرب ساوجبالغ که سائیده شده
نقش پشت سکه :به احتمال زیاد نقش گاو یا شیر به حالت خوابیده و تاریخ که
سائیده شدند
محل نگهداری :میراث شخصی کامران قلندریساوجبالغی
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جنس :مس
ضرب :ساوجبالغ

(نگارندگان.)1398 ،
ضرب :ساوجبالغ
وزن 5/63 :گرم
ضخامت 3 :میلیمتر
14

قطر 18 :میلیمتر
خط :نستعلیق
نقش روی سکه :عبارت ضرب ساوجبالغ که سائیده شده
نقش پشت سکه :نقش پرنده که به کلی سائیده شده
محل نگهداری :میراث شخصی کامران قلندریساوجبالغی
(نگارندگان.)1398 ،

جنس :مس
ضرب :ساوجبالغ
15

خط :نستعلیق
نقش روی سکه :عبارت ضرب ساوجبالغ با حاشیۀ مروارید
نقش پشت سکه :نقش شیری لمیده با دهانی باز و قرص خورشید در پشت آن
(تصویر از :کامران قلندریساوجبالغی ،طرح از :نگارندگان.)1398 ،

جنس :مس
ضرب :ساوجبالغ با تاریخ  1240که سائیده شده
16

خط :نستعلیق
نقش روی سکه :عبارت ضرب ساوجبالغ
(تصویر از :سیدعبداهلل صمدی ،طرح از :نگارندگان.)1398 ،

جنس :مس
خط :نستعلیق
ضرب :ساوجبالغ
نقش روی سکه :عبارت ضرب ساوجبالغ که سائیدگی دارد
17

نقش پشت سکه :نقش دو پرندۀ آبی در مقابل هم در داخل دایرهای با حاشیههای
تزئینی.
(Poole, 1887: 240).
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تاکنــون ســکه بــا تاریــخ  1038تــا  1111هــ.ق( .بهقــدرت رســیدن بوداقســلطان تــا زمــان وفــات آن)
بهدســت نیامــده اســت و ا گــر هــم وجــود داشــته باشــد ،نگارنــدگان از آن بیاطــاع هســتند .شــواهد موجــود
نشــان میدهــد کــه ســکههای موجــود نمیتواننــد متعلــق بــه ایــن حاکــم باشــند؛ بهعــاوه ســکههای
ً
بهدسـتآمده ،اکثــرا مســی هســتند و بــا توجــه بــه قــدرت اقتصــادی محــدود حاکمــان والیــت ُمکــری ضــرب
ســکههای طــا بعیــد بهنظــر میرســد.
حکیــمزاده از ضــرب فلوسهــای مســی توســط «موسیســلطان» بحــث کــرده (حکیــمزاده:1389 ،
 .)22موســی ســلطان فرزنــد بوداقســلطان کــه بــا توجــه بــه کتــاب دســتور شــهریاران در زمــان شــاه
سلطانحســین صفــوی حاکــم ُمکــری بــوده اســت (تصویــر ( ،)1نصیــری.)234 :1373 ،
«رامیدینیــا» براســاس  5نمونــه ســکه ،از ضــرب جملگــی آنهــا بیــن ســالهای  1142تــا  1151هـ.ق.
بحــث کــرده (رامیدینیــا)57 :1384 ،؛ ایــن درحالیســت کــه ســکههای منتشرشــده ازســوی رامیدینیــا
هیچگونــه تاریخــی بــر خــود ندارنــد و ا گــر تاریخهــای یادشــده درســت باشــند ،فلوسهــای مزبــور در دورۀ
بازمانــدگان صفــوی و اوایــل عصــر افشــاریه ضــرب شــدهاند .رامیدینیــا ســکههای موجــود را متعلــق بــه
شــیخعلیخان میدانــد ،بــا توجــه بــه کتــاب عال ـمآرای نــادری شــیخعلیخان کــه در زمــان ســلطان احمــد
ً
صفــوی ( 1141 -1138هـ.ق ).حکومــت ســوق بــاغ ُمکــری را داشــته ،مجــددا حکومــت آن ازطــرف نادرشــاه
افشــار ( 1160 -1148ه ـ.ق ).بــه وی تفویــض گشــته اســت (تصویــر ( ،)1مــروی وزیرمــرو-142 :1364 ،
 .)141در میــان  8ســکهای کــه نگارنــدگان بهصــورت مســتقیم آنهــا را مشــاهده کردنــد ،ســکهای بــا قطــر
 16میلیمتــر و ضخامــت  3میلیمتــر وجــود دارد کــه در روی آن عبــارت «ضــرب ســاوجبالغ» بــا تاریــخ 1156
یــا  856و در پشــت ســکه نقــش «عقابــی بــا خورشــیدی در پشــت آن» دیــده میشــود (جــدول  ،1ردیــف
 )10کــه باتوجــه بــه ضــرب هــر ســالۀ ایــن فلوسهــا و احتمــال بههــم ریختگــی نقــوش روی آنهــا و اینکــه
نــام ســاوجبالغ بــرای نخســتینبار از اواخــر عصــر صفویــه در منابــع نوشــتاری و دادههایــی باستانشناســانه
ظاهــر میشــود و همچنیــن متــداول شــدن ضــرب فلــوس از دورۀ صفویــه ،بــه احتمــال زیــاد تاریــخ ســکهای
مزبــور  1156و متعلــق بــه دورۀ افشــاریه و عهــد شــیخعلیخان والــی باشــد« .دقیقــی» ســکۀ موجــود در مــوزۀ
بریتانیــا (جــدول  ،1ردیــف  )17را ضــرب ســاوجبالغ کــرج میدانــد؛ درحالیکــه در جــواب دقیقــی بایــد گفــت:
ن را نــزد آقایــان «محمــد
ســکۀ موجــود در مــوزۀ بریتانیــا هماننــد ســکهای اســت کــه «محمــود پــدرام» آ 
طریــق» و «رضــا داودی» در مهابــاد مشــاهده و از آن عکسبــرداری کــرده و در کتابــی تحتعنــوان تمــدن
مهابــاد آورده اســت (پــدرام( ،)33 :1373 ،جــدول  ،1ردیــف .)2
در میــان فلوسهــای ســاوجبالغ ،ســکههایی بهتاریــخ ضــرب  1242 ،1240و  1244ه ـ.ق .قابــل
مشــاهده اســت (جــدول  ،1ردیفهــای  6 ،5 ،4و  .)16در زمــان حکومــت علیمردانخــان زندیــه تــا
محمدشــاه قاجــار ،دو حاکــم مقتــدر بهنامهــای بوداقخــان و عبداهللخــان در ســاوجبالغ حکومــت را
در دســت داشــتهاند (تصویــر  .)1بنــا بــه نوشــتۀ تاریــخ افشــار بوداقخــان در دورههــای افشــاریه در زمــان
علیمردانخــان ،جعفرخــان زنــد ،آقامحمدخــان و فتحعلیشــاه قاجــار حکومــت ســاوجبالغ ُمکــری را داشــته
اســت (ادیبالشــعرا 259 ،226 ،191 :1345 ،و )286؛ ایشــان در ادامــه مینویســد« :بوداقخــان حا کــم
ســاوجبالغ ُمکــری بــا هــزاران ســوارکار نیــزهدار پرچــم بهدســت بهصــورت بســیار باشــکوه بــه اردوی محمــد
قلیخــان و بیگلربیگــی افشــار در خــوی وارد شــد کــه تمــام خوانیــن آذربایجــان از مهابــت بوداقخــان متزلــزل
و هراســان شــده ،نزدیــک بــود زهــره چــاک کننــد و در خفیــه بــا همدیگــر مواضعــه کردنــد کــه بــه هــر حیلتــی
اعتقــاد محمدقلیخــان را از بوداقخــان کــه اســباب اســتبداد اوســت ،ســلب نماینــد .در نتیجــه ،بیگلربیگــی
افشــار حاکــم ارومیــه ،در ســال  1203هـ.ق .در قلعــۀ بارانــدوز هــردو چشــم بوداقخــان را از حدقــه بیــرون
کشــید» (همــان .)239-241 ،نیکیتیــن نوشــته اســت کــه« :در میــان رؤســای ُمکــری ،بوداقخــان بــه پــاس
شــهرتی کــه بــه عــدل و داد داشــت ،او را «انوشــیروان ثانــی» نامیدهانــد .بوداقخــان در اواخــر قــرن  18و
ُ
اوایــل قــرن  19م .در حیــات بــوده ،در آغــاز از خانــوادۀ کــرد 2زندیــه کــه از میــان آنهــا کریمخــان شــاه شــده
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ً
بــود ،پشــتیبانی کــرد ،امــا ســرانجام مغلــوب قجرهــا گردیــد ،بعــدا دســت اتحــاد بــه قاجاریــه داد و در زمــان
ً
فتحعلیشــاه رســما بهعنــوان امیــر ُمکریــان شــناخته شــد .بوداقخــان دو بــار در لشکرکش ـیهای تنبیهــی
علیــه عشــیرت بلبــاس شــرکت جســت و در ایــن عملیــات بــا نیروهــای دولتــی ازطــرف عباسمیــرزا ولیعهــد و
حکمــران کل آذربایجــان همــکاری کــرد» (نیکیتیــن .)357 :1366 ،در شــهر مهابــاد در زمــان فتحعلیشــاه
( 1233ه ـ.ق ).مصــادف بــا حکومــت بوداقخــان ســند 3فــروش روســتایی بهنــام «یرغــو» بهدســت آمــده
ً
اســت کــه در حالحاضــر اثــری از روســتای یادشــده نیســت؛ امــا احتمــاال در ضلــع شمالشــرقی مهابــاد قــرار
داشــته کــه ا کنــون رودخانــه و پلــی بههمیــن نــام ،یــادگار روســتای یادشــده اســت (صمــدی .)48 :1392 ،در
ســند مزبــور چنیــن آمــده اســت« :ارزش پولــی مــورد معاملــه  10تومــان نقــد رایــج کردســتان برابــر بــا  125ریــال
باباخانــی» (تصویــر  .)3ایــن امــر نشــانگر ایــن موضــوع اســت کــه در شــهر مهابــاد آن زمــان غیــر از پــول رســمی
کشــور ،پــول دیگــری در حــوزۀ حکومــت محلــی ضــرب و بــا آن دادوســتد انجــام میشــده اســت.
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عالوهبــر مــوارد مطر حشــده ،نقشمایــۀ روی فلوسهــا و مقایســۀ آنهــا بــا نمونههــای عصــر صفــوی و
قاجاریــه از دیگــر مؤلفههایــی اســت کــه میتــوان فلوسهــای ســاوجبالغ ُمکــری را تاریخگــذاری کــرد .ایــن
درحالیســت کــه نقــوش مزبــور را بایــد در خــود منطقــۀ مــورد مطالعــه جســتوجو کــرد .نقــوش موجــود
ُ
بــرروی فلوسهــای ضــرب ســاوجبالع ُمکــری در تزئینــات معمــاری منطقــۀ مهابــاد و دیگر مناطق کردنشــین
قابــل مشــاهده اســت .در دورۀ قاجاریــه در معمــاری شــهر مهابــاد هماننــد دیگــر نواحــی کشــور اســتفاده از
تزئینــات شــیر و خورشــید متــداول بــوده (کامــران قلندریســاوجبالغی :1398 ،مصاحبــۀ شــخصی) .نقــش
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بعــد از بوداقخــان ،عبداهللخــان ُمکــری ،فرزنــد ایشــان زمامــداری امــارت ُمکــری را برعهــده گرفــت.
بنابــر ســندی کــه در کتابخانـهای در برلیــن آلمــان محفــوظ اســت و در محــرم ســال  1258هـ.ق .بهوســیلۀ
«میــرزا اســماعیل» بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت ،نوشــته شــده« :عبداهللخــان در زمــان محمدشــاه قاجــار
در جنــگ هــرات شــرکت داشــته و موردتوجــه محمدشــاه قــرار گرفتــه اســت» .بــا توجــه بــه ســند یادشــده
«عبدالرحمنبیــگ» فرســتاده عبداهللخــان بــه دربــار محمدشــاه قاجــار و دیــوان صــدارت «حاجــی میــرزا
آقاســی» بــوده ،بهعــاوه منشــی مزبــور نوشــته «عبداهللخــان ُمکــری بــا اهــل فضــل و دانــش ســروکار داشــته و
بــه تاریــخ و کتابــت عالقمنــد بــوده اســت» (فتاحیقاضــی .)194-209 :1371 ،باتوجــه بــه مضمــون یکــی از
ســنگقبرهای آرامــگاه بوداقســلطان بــا عنــوان «هــذا مرقــد المرحــوم المغفــور عبــداهلل خــان ابــن المرحــوم
بــوداغ خان-المکری-ســنه  ،»1262عبداهللخــان بهتاریــخ  1262هـ.ق .وفــات و در آرامــگاه یادشــده بــه
خــاک ســپرده شــد (فتاحیقاضــی408-430 :1356 ،؛ پــدرام.)113-115 :1373 ،
عوامــل طبیعــی و محیطــی همچــون پوشــش جنگلــی بلــوط و مــازو بیــن نواحــی بانــه و سردشــت،
محصــول توتــون بهعنــوان مهمتریــن اقــام کشــاورزی منطقــه و تهیــۀ پشــم و پوســت از دامــداری عشــایر
اطــراف ُمکریــان بــازار ســاوجبالغ را بــه کانــون تأمینکننــدۀ مــواد اولیــۀ بازارهــای درخواســتی مناطــق
همجــوار و بهخصــوص روســیه تبدیــل کــرد (دمــورگان47 :1339 ،؛ اوبــن .)114 :1362 ،منابــع نوشــتاری
نشــان میدهــد کــه از دورۀ بوداقســلطان منطقــه ُکردســتان ُمکــری بهســبب منابــع نمــک دریاچــۀ ارومیــه،
موردتوجــه والیتهــای اطــراف و حتــی خــارج از ایــران بــوده اســت (نصیــری .)127-128 :1373 ،بــازار
ســاوجبالغ بــا ادامــۀ حیــات در ادوار افشــاریه و زندیــه بهتدریــج در عصــر قاجاریــه بهدلیــل ارتبــاط تجــاری و
فرامنطقـهای بــا امپراتــوری عثمانــی ،روســیه ،اروپــا ،دیگــر نقــاط ایــران و نیــز واقعشــدن روی جــادۀ بغــداد-
تبریــز بــه قطــب اقتصــادی منطقــه (فالنــدن 444 :1326 ،؛ مینورســکی95 :2007 ،؛ Rawlinson, 1840:
 )29و بهعنــوان مهمتریــن مرکــز تجــاری شــمالغرب ایــران بــا شــهرهای مســکو ،تفلیــس ،با کــو ،موصــل،
برلیــن و ...تبدیــل گشــت (اعتمادالســلطنه« .)763 :1379 ،قیصریــه» یــا بهاصطــاح محلــی «گــوزهر» در
مســاحت وســیعی بهصــورت طــاق و گنبــد احــداث شــده بــود کــه در آن کاروانســراهای بــزرگ و کوچــک،
تیمچههــا ،راســتههای تعریفشــده همچــون :آهنگــران ،مســگرها ،پارچهفروشــیها و ...در مقیــاس
نهچنــدان بــزرگ ولــی در عینحــال کامــل ،هســتۀ مرکــزی شــهر را تشــکیل م ـیداد (کریمیــان و ســلیمی،
ُ
 )76-98 :1397و در آن ،اقشــار مختلفــی از :کردهــا ،یهودیــان ،تجــار تبریــزی ،همدانــی و موصلــی ،عرب،
کلدانــی و ژا کوبیتهــا بــه تجــارت و کسـبوکار مشــغول بودنــد (اوبــن .)114 :1362 ،بــا حضــور روسهــا در
شــمالغرب ایــران و بهخصــوص ســاوجبالغ تجــارت در بــازار آن شــکل گســترده و ابعــاد وســیعتری بــه خــود
گرفــت؛ بدینصورتکــه در ســال  1297ه ـ.ق 1880( .م ).روسهــا «شــرکت تجاری-بانکــی ســاوجبالغ»
را تأســیس کردنــد (عیســوی )66 :1362 ،و ســاوجبالغ را بــه مرکــز اقتصــادی قفقــاز بــا ایــران تبدیــل کردنــد
(الزاریــف)70 :1989 ،؛ بهعــاوه ،وجــود کنســولگریهای عثمانــی ،روســیه و آمریــکا (صمــدی:1373 ،
 )137باعــث اعتــای ثــروث و رفــاه اقتصــادی مــردم ســاوجبالغ و ضــرب فلوسهــای مســی توســط حاکمــان
بومــی گردیــد.
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درمجمــوع میتــوان گفــت کــه باتوجــه بــه پرا کندگــی فلوسهــا ،محــدود بــودن تاریــخ ضــرب و همچنیــن
ســائیدگی روی ســکهها ،نمیتــوان بهطــور دقیــق درمــورد آنهــا نتیجهگیــری کــرد؛ امــا آنچنانکــه ازنظــر
گذرانــده شــد ،بــه احتمــال زیــاد در دورۀ بازمانــدگان صفویــه و اوایــل عصــر افشــاریه تــا اواســط قاجاریــه،
حاکمــان والیــت ُمکریــان ازجملــه شــیخعلیخان ،بوداقخــان و عبداهللخــان اقــدام بــه ضــرب فلــوس در
ســاوجبالغ کردهانــد .در میــان ســکههای مــورد مطالعــه تاریــخ ضــرب  1242 ،1240 ،1156و  1244هـ.ق.
دیــده میشــود .در ســال  1138تــا  1160هـ.ق .علینقیخــان ُمکــری (شــیخعلیخان) در ســاوجبالغ ُمکــری
و در زمــان ســلطاناحمد صفــوی ( 1141 -1138هـ.ق ).و نادرشــاه افشــار ( 1148-1160هـ.ق ).حکومــت
را در دســت داشــته اســت؛ بهعــاوه ،منابــع نوشــتاری دورۀ افشــاریه نیــز اشــاره بــه اهمیــت ســاوجبالغ در
دورۀ مزبــور کردهانــد .تاریــخ ضــرب  1242 ،1240و  1244هـ.ق .نشــاندهندۀ ضــرب ســکههای مزبــور در
عصــر قاجاریــه در زمــان حکومــت فتحعلیشــاه ( 1212-1250ه ـ.ق ).بــر ایــران و زمامــداری بوداقخــان
بــر ســاوجبالغ ُمکــری دارنــد؛ بهعــاوه ،منابــع نوشــتاری بهتاریــخ  1233هــ.ق .همزمــان بــا دورۀ مزبــور
اشــاره بهوجــود پولــی محلــی در منطقــۀ ُمکریــان در عصــر فتحعلیشــاه و قــدرت زیــاد بوداقخــان دارنــد.
فلوسهــای یادشــده هماننــد دیگــر فلوسهــای صفویــه و قاجاریــه دارای نقــوش گیاهــی ،حیوانــی،
هندســی و متــن آنهــا نشــاندهندۀ محــل ضــرب آنهــا اســت .بــا توجــه بــه پارگــی و ایجــاد مجــدد نقــش
روی فلوسهــای ســاوجبالغ بــه احتمــال زیــاد آنچنانکــه در دیگــر نواحــی ایــران معمــول بــود ،فلوسهــای
ً
مزبــور هرســاله مجــددا ضــرب میشــدند .اینکــه فلوسهــای یادشــده متعلــق بــه ضرابخانــۀ ســاوجبالغ کــرج
باشــند ،منتفــی اســت؛ چرا کــه اهالــی مهابــاد و حتــی نگارنــدگان (فلــوس قبرســتان یهودیــان) ایــن ســکهها
را در خــود محــل و مناطــق اطــراف مهابــاد یافتهانــد کــه تعلــق آنهــا را بــه ضرابخانــۀ ســاوجبالغ ُمکــری
بــه تأییــد میرســانند .امــا براســاس ســکههای کــه در ســاوجبالغ بهدســت آمدهانــد ،میتــوان پذیرفــت
کــه «ضرابخانــه» یکــی از مهمتریــن فضاهــای حکومتــی شــهر را تشــکیل م ـیداده اســت .امــروزه از مــکان
و خصوصیــات بنــای ضرابخانــه اطالعــات چندانــی نیســت ،امــا بــا توجــه بــه اهمیــت آن بــه احتمــال زیــاد
درکنــار دارالحکومــه و یــا ســربازخانه (قشــله) شــهر قــرار داشــت .شــهر در دورۀ قاجاریــه به اوج شــکوفایی خود
رســید؛ بدینصورتکــه بــازاری پویــا بــا کاروانســراهای متعــدد در ســطح شــهر ،واقعشــدن بــرروی شــاهراه
بغداد-تبریــز و حضــور اقشــار مختلــف ازجملــه :یهودیــان ،ژا کوبیتهــا ،ارمنیــان ،آشــوریان و کلدانیــان،
باعــث رفــاه اقتصــادی ســاکنان شــهر و درنهایــت ســاوجبالغ ُمکــری بــه بارزتریــن مرکــز تجــاری شــمالغرب
ایــران بــا نواحــی داخلــی ایــران ،قفقــاز ،آناتولــی ،شــمالعراق ،ســوریه و حتــی کشــورهای اروپایــی بــدل
گردیــد .شــرایط مناســب اقتصــادی موجــب قــدرت سیاســی و نظامــی حاکمــان آن شــده و تــا جایــی پیــش
رفــت کــه هماننــد دیگــر والیــات ایــران اقــدام بــه ضــرب ســکههای فلــوس کردنــد.
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ُ
ُ
طــاووس در ا کثــر نقــاط کردســتان و ا کنــون نیــز در میــان کردهــای ایــزدی بهعنــوان رهبــر فرشــتگان از
ُ
تقــدس زیــادی برخــوردار اســت ( .)Toth, 2006نقــش ماهــی روی ســنگقبرهای روســتای کانـیگل بــوکان
و حتــی منســوجات ُمکریــان قابــل مشــاهده اســت .نقــش پرنــدگان آبــی بهدلیــل وجــود رودخانــۀ مهابــاد و
تاالبهــای متعــدد ازجملــه کانیبــرازان بــرروی فلوسهــا دیــده میشــود .کبــک از دیگــر نقشمایههایــی
اســت کــه از گذشــتههای دور تاکنــون ،شــکار و نگـهداری آن بهصــورت خانگــی هــم معمــول بــوده و نقــش
آن بــرروی فلوسهــای ضــرب ســاوجبالغ دیــده شــده اســت (ســیدعبداهلل صمــدی :1398 ،مصاحبــۀ
نقــش ماهــی ،طــاووس و شــیر موجــود بــرروی فلوسهــای ســاوجبالغ هماننــد نمونههــای
شــخصی).
ِ
ُ
موجــود بــرروی مهرهــا و فلوسهــای صفویــه و قاجاریــه اســت (عالءالدینــی156 :1391 ،؛ Poole, 1887:
( ،)479-481جــدول  ،2ردیــف  1تــا .)5
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ردیف

فلوس ساوجبالغ ُمکری

عنصر تزئینی قابل مقایسه

نقش ماهی بر روی سنگ
ُ
قبرهای کانیگل
1

3

4

5

ُ
نقش ماهی برروی کال
ُ
کردی منطقۀ ُمکریان

پرنده چنگر در رودخانۀ
مهاباد و تاالب کانیبرازان

شیر لمیده با قرص خورشید
در پشت آن

نقش ملکۀ طاووس در
ُ
معابد کردهای ایزدی

سلیمی و صلحجو،
51 :1398

سهمهدی35 :1997 ،

بایگانی اداره
محیطزیست شهرستان
مهاباد

Poole, 1887: 471

گهرمهلی248 :2006 ،

پینوشت
 .1از ایــن  17نمونــه ،یــک نمونــه در مــوزۀ بریتانیــا ،دو نمونــه در مــوزۀ مردمشناســی مهابــاد ،یــک نمونــه نــزد آقــای ســیدعبداهلل
صمــدی ،یــک نمونــه نــزد محمــد اکرامــی ،یــک نمونــه نــزد آقــای محمــود پــدرام ،چهــار نمونــه نــزد رامیدینیــا و هفــت نمونــه نیــز نــزد
آقــای کامــران قلندریســاوجبالغی ،نگ ـهداری میشــوند کــه نگارنــدگان موفــق بــه مشــاهدۀ مســتقیم  8نمونــه از آنهــا (دو نمونــۀ مــوزۀ
مردمشناســی مهابــاد و شــش نمونــه نــزد آقــای کامــران قلندریســاوجبالغی) شــدند .بــه احتمــال زیــاد ســکههای دیگــری نیــز هســتند کــه
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نگارنــدگان ایــن مقالــه را تقدیــم بــه آقــای کامــران قلندریســاوجبالغی میکننــد ،و در ادامــه از دوســتان
گرانقــدر آقایــان ســاکار ابراهیمــی ،معصومــه (ههاللــه) بایزیــدی ،ســیدعبداهلل و ســیدمحمد صمــدی
بهســبب قــرار دادن اطالعاتــی در ارتبــاط بــا موضــوع مــورد مطالعــه صمیمانــه سپاســگزاری میشــود.
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سپاسگزاری
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هنــوز در دســت مــردم مهابــاد و یــا اینکــه در موزههــای خصوصــی و دولتــی نگ ـهداری میشــوند کــه نگارنــدگان از وجــود آنهــا بیخبــر
هســتند.
ُ
 .2بسیاری از سیاحان ،جهانگردان و مستشرقان لرها را طایفهای از کردها ذکر کردهاند.
 .3متــن ســند فــروش قریــۀ یرغــو چنیــن اســت« :هوالمالــک اطلعــت بمافیــه عبــداهلل القاضــی ُمهــر :ادرکنــی یــا عبــداهلل /البایــع
النــاذر عــزت آثــار فقــه محمــود پســر کاکه-ســورآغا کــه خواهــرزادۀ حســن کنــدال میباشــد /المشــتر المنذورلــه /ســیادت و نجابــت پنــاه
ســیدعبدالقادر خلــف مرحــوم ســیدعبدالغفور داشتمــری /المبیــع ثلــث مزرعــه قریــه یرغــو و نصــف آســیاب مشــهور و تمامــی جــای بــاغ واقــع
در پیــش سرچشــمه یرغــو و ســردرختهایی کــه در زمیــن مزبــور موجــود اســت در میــان ســیدعبدالقادر و حســین مشــترک اســت بالمناصفــه/
الثمـ ُـن مبلــغ ده تومــان نقــد رایــج کردســتان کــه عبــارت از مبلــغ صــد و بیســت و پنــج ریــال باباخانــی اســت /و بینهمــا عقــد مبایعــه صحیحــه
شــرعیه کــه عبــارت از ایجــاب و قبــول باشــد و قبــض ثمــن و اقبــاض مثمــن و اســقاط از جمیــع خیــارات جــاری و واقــع گردیــد .فبذالــک
ً
خــرج الملــک المذکــور مــن ملکیــت البایــع و انتقــل الــی المشــتری المشــارالیه ولــه التصــرف فیهــا بــای وجــه شــأ و اراد .تحریــرا فــی شــهر شــوال
المکــرم ســنه ( »1233صمــدی.)48 :1392 ،
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 رامیدینیــا ،مهــرداد« .)1384( ،ســکههای ضــرب ســاوجبالغ ُمکــری» .ماهنامــۀ مهابــاد ،ســال ،5شــمارۀ  ،50صــص.56 -59 :
ُ
 رامیدینیــا ،مهــرداد« .)1394( ،فلوسهــای ضــرب ســاوجبالغ مکــری» .ماهنامــۀ مهابــاد .ســال ،15شــمارۀ  ،178ص.54 :
 رحیملو ،یوسف .)1371( ،القاب و مواجب سالطین دورۀ صفویه .مشهد :دانشگاه فردوسی.ُ
ُ
نهــا .بهکوشــش :محمدماجــد
 روحانــی ،بابامــردوخ .)1382( ،تاریــخ مشــاهیر کــرد (امــرا و خاندا مــردوخ روحانــی ،تهــران :ســروش .چــاپ دوم.
ُ
ُ
 روژبیانــی ،محمدجمیــل .)1381( ،فرمانروایــی مکریــان در کردســتان (از دوران باســتان تــاعصرحاضــر) .ترجمــۀ شــهباز محســنی ،تهــران :آنــا.
 ریاحی ،محمدامین .)1372( ،تاریخ خوی .تهران :توس. رهربــرن ،کالوس میشــائیل .)1349( ،نظــام ایــاالت در دورۀ صفویــه .ترجمــۀ کیــکاووس جهانــداری،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
 ســرفراز علیا کبــر؛ و آورزمانــی ،فریــدون ( .)1388ســکههای ایــران از آغــاز تــا دوران زندیــه .تهــران:ســمت ،چــاپ هفتــم.
 ســلیمی ،اســماعیل« .)1396( ،رونــد شــکلیابی و توســعۀ شــهر مهابــاد بــا اتــکاء بــر دادههــایباستانشناســانه» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد باستانشناســی ،دانشــگاه تهــران (منتشرنشــده).
 ســلیمی ،اســماعیل؛ و صلحجــو ،جمیلــه« .)1398( ،گونهشناســی ،طبقهبنــدی و مطالعــۀ آرایــۀُ
ســنگقبرهای کانـیگل (ارمنیبــاغ) بــوکان» .هفتمیــن همایــش بینالمللــی باستانشناســان جــوان ایــران
و ســرزمینهای همجــوار ،تهــران :انتشــارات پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری (منتشرنشــده).
 س ـهمهدی ،عهبــدوال .)1997( ،وینهکانــی کالوی کــوردی .ســوید :لــه بالوکراوهکانــی فهرههنگیــیســوید -کوردســتان ،چاپــی یهکـهم.
 صمدی ،سیدمحمد .)1373( ،تاریخ مهاباد .مهاباد :رهرو. صمــدی ،ســیدمحمد« .)1392( ،ســند فــروش قری ـهی یرغــو» .ماهنامــۀ مهابــاد .ســال  ،13شــمارۀ ،154ص.49 :
ُ
 ضیایــی ،شــیخرئوف .)1363( ،یاداش ـتهای از کردســتان .بهکوشــش عمــر فاروقــی ،ســقز:صالحالدیــن ایوبــی.
سهــای دورههــای صفــوی تــا قاجــار.
 عالءالدینــی ،بهــرام .)1391( ،ســکههای مســی ایــران فلو تهــران :یســاولی.
ُ
 عبدلــی ،محمــد« .)1394( ،متــن فرمــان انتصــاب بــوداق ســلطان مکــری و معرفــی یکــی از وزرایُ
او» .فصلنامــۀ علمــی اســناد و نســخههای خطــی مناطــق کردنشــین .ســال  ،1شــمارۀ  ،2صــص.103-113 :
 عیســوی ،چارلــز .)1362( ،تاریــخ اقتصــاد ایــران (عصــر قاجــار  1215-1332هـ.ق .).ترجمــۀ یعقــوبآژنــد ،تهــران :نشــر گســتره.
 غزالــی ،محمدبــن محمــد ،)1386( ،احیــاء علومالدیــن (ربــع چهــارم ،ربــع منجیــات) .ترجمــۀمؤیدالدیــن محمــد خوارزمــی .بهکوشــش :حســین خدیوجــم ،تهــران :علمــی و فرهنگــی ،چــاپ پنجــم.
نشــاه .بهکوشــش:
 غوریانــس ،اســکندر .)1356( ،قیــام شــیخ عبیــداهلل شــمزینی در عهــد ناصرالدی عبــدهلل مــردوخ کردســتانی ،تهــران :دانــش.
ُ
 فتاحیقاضــی ،خلیــل« .)1356( ،عبداهللخــان مکــری» .مجلــۀ دانشــکدۀ ادبیــات و علومانســانیدانشــگاه تبریــز ،شــمارۀ  ،123صــص.408 -430 :
ُ
 فتاحیقاضــی ،خلیــل« .)1371( ،یــک ســند تاریخــی دربــارۀ عبداهللخــان مکــری» .مجلــۀ دانشــکدۀادبیــات و علومانســانی دانشــگاه تبریــز ،شــمارۀ  ،144-145صــص.194-230 :
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 فلسفی ،نصراهلل .)1353( ،زندگانی شاهعباس اول .تهران :دانشگاه تهران ،چاپ سوم. فالنــدن ،اوژن .)1326( ،ســفرنامۀ اوژن فالنــدن بــه ایــران .ترجمــۀ حســین نورصادقــی ،تهــران:انتشــارات اشــراقی ،چــاپ ســوم.
 قائینــی ،فرزانــه« .)1375( ،سکهشناســی دورۀ صفویــه (براســاس اوضــاع مذهبــی ،سیاســی،اجتماعــی و اقتصــادی و نظامــی دورۀ صفویــه)» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد باستانشناســی ،دانشــگاه
تربیتمــدرس (منتشرنشــده).
 کرزن ،جرج .ن .)1347( ،.ایران و قضیۀ ایران .ترجمۀ وحید مازندرانی ،تهران :علمی و فرهنگی. کریمیــان ،حســن؛ و ســلیمی ،اســماعیل (« .)1397بــازار ســاوجبالغ ُمکــری ،کانــون تجــاری عصــرقاجاریــه در شــمالغرب ایــران» .فصلنامــۀ مطالعــات ایرانشناســی ،شــمارۀ  ،10ســال  ،4صــص.76-98 :
 کریمیــان ،حســن؛ و ســلیمی ،اســماعیل ( .)1398مهابــاد؛ شــکلیابی ،توســعۀ فضاهــای شــهری وبناهــای تاریخــی .تهــران :جهــاد دانشــگاهی.
ّ ُ
 کوچرا ،کریس .)1377( ،جنبش ملی کرد .ترجمۀ ابراهیم یونسی ،تهران :نگاه ،چاپ دوم. کهیخوســرهوی ،عهزیــز« .)1375( ،هــوزی فهیزوالبهگــی و پیوهندایهتــی لــه گــهل حوکمرانانــیبابــان و موکریــان» .گوفــاری ئاوینــه ،تــاران ،ســال  ،5شــمارۀ  ،17-18صــص.44-48 :
 گهرمهلــی ،ئهنســتانس مــاری .)2006( ،ئیزیدییـهکان (جیلــوه و مهســحهفا رهش) و بیبلیوگرافیــایئیزیدیاتــی .وهرگیرانــی عهبدولــا نهجاتــی ،ســلیمانی :بنکـهی ژیــن،
 ال کهــارت ،الرنــس .)1344( ،انقــراض سلســله صفویــه .ترجمــۀ اســماعیل دولتشــاهی ،تهــران :بنــگاهترجمــه و نشــر کتــاب.
 الزاریــف .)1989( ،کیشــه کــورد ،وهرگیرانــی کاووســی قهفقــان .بهغــدا :بالوکردنــهوهی مطبعــهالحافــظ ،بهرگــی هــهوهل.
 لیتن ،ویلهلم .)1368( .خاطرات ویلهلم لیتن .ترجمۀ پرویز صدری ،تهران :ایرانشهر. محمودی ،فر جاهلل .)1375( ،جغرافیای ایران .تهران :دفتر برنامهریزی و تألیف ُکتب درسی. مــروی وزیرمــرو ،محمدکاظــم .)1364( ،عال ـمآرای نــادری .ترجمــۀ عنای ـتاهلل رضــا ،تهــران :زوار،جلــد اول و ســوم.
 مقصــودی ،مهــران؛ بــرزکار ،محســن؛ عباســی ،موســی؛ و مــرادی ،انــور (« .)1393ارزیابــیتوانمندیهــای ژئوتوریســمی ژئومورفوســایتهای شهرســتان مهابــاد» .فصلنامــۀ مطالعــات مدیریــت
گردشــگری ،ســال  ،8شــمارۀ  ،25صــص.81-107 :
ُ
 مؤمنــی ،محســن« .)1383( ،نقــد و بررســی (نخســتین تاریــخ فتوحــات اســامی در کردســتان)».کتــاب مــاه تاریــخ و جغرافیــا ،مهــر  ،1383شــمارۀ  ،84صــص.54-57 :
 مینورســکی ،فالدیمــر .)2007( ،بنچینهکانــی کــورد و چ هنــد و تاریکــی کوردناســی ،وهرگیرانــینهجاتــی عهبدولــا .ســلیمانیه :بالوکــراوهی مهکتبــی بیــر و هوشــیاری ،بهرگــی ه ـهوهل ،چاپــی یهک ـهام.
 نادرمیــرزا ،شــاهزاده .)1360( ،تاریــخ و جغرافــی دارالســلطنه تبریــز .بهکوشــش :محمــد مشــیری،تهــران :اقبــال.
 نصیــری ،محمــد ابراهیــم زینالعابدیــن .)1373( ،دســتور شــهریاران .بهکوشــش :محمدنــادرنصیریمقــدم تهــران :موقوفــات دکتــر محمــود افشــاریزدی.
 نوحهخــوان ،حامــد« .)1391( ،معیارهــای تقســیمات کشــوری در دورۀ پهلــوی» .خــرد نامــه ،ســال ،4شــمارۀ  ،9ص.118 :
ُ
ُ
 نیکیتین ،واسیلی ( .)1366کرد و کردستان .ترجمۀ محمد قاضی ،تهران :نیلوفر .چاپ دوم. نیکیتیــن ،واســیلی .)1329( ،ایرانــی کــه مــن شــناختهام .ترجمــه و نــگارش :فرهوشــی .بــا مقدمــه:ملکالشــعراء بهــار ،تهــران :معرفــت.
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 بــا، ترجمــۀ عبدالعزیــز واعظیسردشــتی. فتــوح ســواد العــراق.)1374( ، محمدبــن ُعمــر، واقــدی. واعظــی. م: تهــران، نــادر کریمیانسردشــتی: تصحیــح و تعلیقــات،مقدمــه
ُ
 ترجمــۀ. سرگذشــت شــورش ســمکو قبایــل کــرد و دولــت ایــران.)1381( ، مارتیــن، وانبرونســن. رهــرو: مهابــاد،محمــد صمــدی
1017-1011(  «بررســی نقــش بــوداق ســلطان موکــری.)1395( ، ســیامند، عثمــان؛ و خلیلــی، یوســفیّ
،5  ســال،خهــای محلــی ایــران
  پژوهشــنامۀ تاری.») در تاریــخ والیــت موکــری در دورۀ پایانــی صفویــه.ق
.213-238 : صــص،1 شــمارۀ
، ســاخکردنهوهی هیمــن موکریانی. تحفــۀ مظفریــه بــه زمانــی کوردی موکری.)1975( ، ئوســکارمان. بهغــدا،کــوری زانیــاری کــورد
: ص،140  شــمارۀ، گوفــاری ســروه.» مهالجامــی، «بــداغ ســولتان.)1376( ، عهبــدوال، ئهحمهدیــان.41
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