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Abstract
The tomb of Bodagh Sultan belongs to the Mukrian’s rul-
er, during the reign of Shah Suleiman the Safavid. It’s a 
tomb from the Islamic era in West Azerbaijan province, in 
Mahabad city. This historic building is the family tomb of 
Bodagh Sultan and other members of the Mukri’s family, 
who ruled this area for about four centuries. Bodagh Sul-
tan made great efforts to develop his region and participated 
in forming the Mukrian’s city by constructing commercial 
and social centers such as: caravanserai, aqueduct, bazaar, 
mosque, bath and bridge. Bodagh Sultan’s tomb is located 
in the center of the old cemetery. According to the historical 
texts, tombstones and citation of trustees and survivors of 
Mukrian family, this tomb belongs to Bodagh Sultan and it 
is the place of a number of prominent members of his family 
who buried here in the Safavid period. Most of the mem-
bers of this family, from Shah Ismail Safavi to Nasser al-Din 
Shah Qajar, were governors in Mukrian region. They fought 
with invaders, and because of popularity of the Sultan and 
the elders who buried in the tomb, some people of differ-
ent parts of Kurdistan always visit the tomb. After the fall 
of Safavid Dynasty, the tomb of Bodagh Sultan damaged a 
lot, because of insecurities and local disputes. Even though 
this building was registered as national monuments in Iran, 
the damages hadn’t been done and tomb had become half 
destroyed. The north Ivan and the south Ivan were com-
pletely destroyed, and heterogeneous repairs and additions 
were made. Also a humble door was installed to enter the 
domed nave. The graves’ inscriptions, were also completely 
destroyed, except the tombstone of Abdullah Khan, the last 
governor of the family. From 1991 to 1995, according to an 
approved planning, the cultural heritage department of West 
Azerbaijan provinc restored this historical monument after 
doing archeological and architectural researches. At the first 
step, debris and mass of the shrine grounds on the north-
ern side of the mausoleum removed, with an area of   about 

42 square meters. After completing the excavations in  the 
destroyed spaces and discovering the foundations and rem-
nants of the walls and part of the arches, niches, walls on 
both sides of the entrances to the shrine (north Ivan), and the 
entrance Ivan (south side), the reconstruction map was pre-
pared, under supervision of Dr. Baqir Ayatollahzade Shirazi. 
In 1992, the reconstruction and completion of the north and 
south Ivans and the outer body of the tomb continued, and 
the reconstruction of the side walls, arch and dome, and the 
architectural elements of both Ivans were completed. Now 
this building is a symbol of the city and one of the historical 
and tourist attractions of Mahabad.
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چکيده
آرامگاه ها در بافت جامعه و فرهنگ ايراني ريشه دوانده و کم تر شهري در ايران است که سهمي از 
چنين بناهايي نداشته باشد. در استان آذربايجان غربي تعداد مقابر بسيار اندک است به استثناي مقبرۀ 
سلجوقي سه  گنبد در اروميه و بقعۀ سه  امامزادهـ  که ساختمان آن  ها به پس از دورۀ زنديه تعلق داردـ  و 
مقبره نوساز سيدصدرالدين حسني شيرازي »صدرالصدور شاه اسماعيل صفوي« که در جنگ چالدران 
شهيد شده است، بناي آرامگاه بداق سلطان حکمران مکريان در زمان شاه سليمان صفوي، يکي از 
قديم  ترين مقابر دوران اسالمي در استان آذربايجان غربی و تنها مقبره در داخل قبرستان عمومي شهر 
افراد خاندان مکري است که حدود  است. اين بناي تاريخي آرامگاه خانوادگي بداق سلطان و ديگر 
چهار قرن در اين ناحيه فرمانروايي داشته اند. متأسفانه بعد از سقوط دولت ملي و مقتدر صفويه بر 
اثر حوادث پي  در پي، ناامني  ها و اختالفات محلي آسيب زيادي به مقبرۀ بداق سلطان، والي خوش نام 
مکريان و ديگر افراد آن خاندان وارد شده بود. به طوري که ايوان شمالي و جنوبي آن به کلي تخريب 
شده و سنگ نوشته روي قبور به استثناي سنگ قبر آخرين والي اين خاندان )عبداهلل  خان( تمامی خرد 
و نابود شده بودند. طبق متون تاريخي، به استناد تکه  سنگ  های قبرهاي باقي  مانده، مقايسۀ بنا با مسجد 
جامع مهاباد يا مسجد سور و روايات معتمدان و بازماندگان خانوادۀ مکريان، اين مقبره متعلق به بداق 
سلطان و ديگر افراد خاندان ايشان است که در زمان خود منشأ خدمات شايسته در منطقه بوده ودر 

برهه  هايي از تاريخ با متجاوزان و بيگانگاِن مهاجم مبارزات قابل توجه کرده اند.
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پيش گفتار
شهر مهاباد فعلي )مکريان سابق( از زمان شاه سليمان صفوي 
توسط بداق سلطان نوادۀ شيخ حيدر )زاده 1017ق در گذشته 
1101ق( بــه عنوان مرکز حکمراني نامبرده و جانشــينانش 
انتخاب مي  شــود. بداق ســلطان در عمران و آباداني منطقه 
تالش فراوان مي  کند و در شــکل  گيري و رونق شهر مکريان 
با ايجاد مراکز تجاري و اجتماعي مانند ســاخت کاروانســرا، 
قنات، بازار، مســجد، حمام، پل، و... اهتمام به خرج مي  دهد. 
به واســطۀ خدمات برجسته و شايان توجهي در منطقۀ تحت 
حکمرانــي خود ـ که از دامنۀ کوه  هاي قنديل در مرز ايران و 
عراق تا مراغه و جنوب درياچۀ اورميه گســترده بوده ـ انجام 
داده است. نه تنها در تاريخ از او به نيکي ياد شده است، بلکه 
بعد از گذشت بيش از چهار قرن مردم اين ناحيه از او با احترام 
نام مي  برند. آرامگاه بداق ســلطان والي خوش  نام مکريان که 
همزمان با مسجد سور )ســرخ( ساخته شده در جنوب شهر 
و در مرکز قبرســتاني کهنه، که آن را قبرستاِن بداق سلطان 
مي  نامنــد، قرار دارد. اين مقبره محل دفــن تعدادي از افراد 
سرشناس خاندان مذکور )آرامگاه خانوادگي( است که بيش تر 
آن  ها از دورۀ شــاه اســماعيل صفوي تا زمان ناصرالدين  شاه 

قاجار، سمت والي  گري منطقۀ مکريان را عهده  دار بوده اند. به 
جهت خوش نامي و محبوبيت بداق سلطان و مشايخ و بزرگان 
مدفون در آرامگاه، تعدادي از مردم نواحي مختلف کردستان 
به بازديد و زيارت آن مي  آيند. متأســفانه با گذشت زمان و بر 
اثر حوادث انســاني و طبيعي علی  رغم به ثبت رسيدن بنا در 
فهرست ميراث ملي، آسيب  هاي فراواني به اين مکان تاريخي 
وارد شــده بود، به طوری که آرامگاه به صــورت نيمه  ويران 
درآمده بود. خوشبختانه از سال 1370 تا 1374ش بر اساس 
برنامــۀ مصــوب، ادارۀ ميراث  فرهنگي اســتان پس از انجام 
پژوهش  هاي باستان شناســي و معماري، به شيوه  ای شايسته 
اين اثر تاريخي را مرمت و ســاماندهي کرد و در حال حاضر 

آرامگاه مورد بازديد عالقمندان و گردشگران است.

موقعيت جغرافياي مهاباد 
شهر مهاباد در جنوب درياچۀ اروميه در منطقه  اي کوهستاني 
در ميــان دره  اي باصفا ـ که رودخانۀ نســبتاً پرآِب مهاباد از 
وســط آن مي  گذرد ـ در بلندي1320 متر از سطح درياهاي 

آزاد، در 130 کيلومتري شهر اروميه قراردارد )نقشۀ 1(.

نقشۀ 1. موقعيت شهرستان مهاباد بر روی نقشۀ استان آذربايجان غربی. )مأخذ: گيتاشناسي(



کوه  ها و بلندي  هاي کاني شــيخان، خزايي، قول قوالغ )گورد 
گوالغ(، قلعۀ صارم  بيک، زاوا و بوک )عروس و داماد(، دوشان 
مجيد و برده سپيان مانند کمربندي شهر را احاطه و آن را به 

صورت شهري ميان  کوهي درآورده است )تصوير 1(. 
رودخانۀ مهاباد که از ارتفاعات )جانداران( سرچشمه مي

گيرد و پس از انبار شــدن در سد مخزني مهاباد ـ که درسال 
1346 ساخته شــده ـ از راه تونل و نيز سرريز سد در مسير 
اصلي رودخانه جريان پيدا می  کند، پس از عبور از ميان باغ  ها 
و وسط شهر در روســتاي يوسف  کندي به سد انحرافي مي 

رســد. آب رودخانه بعد از مهار شــدن ]در اين سد انحرافی[ 
به شبکۀ کانال  هاي آبرساني مزارع هدايت مي  شود. در نهايت 
اين رودخانه به درياچۀ اروميه مي  پيوندد )صمدي، 1363: 1ـ 
2(. ميزان بارندگي ساليانه در اين شهرستان به طور متوسط 
414 ميلي  متر ذکر شــده و جمعيت آن بر اساس سرشماري 
ســال 1385 شمســی، 200،000 نفر اســت )اطلس جامع 

گيتاشناسي، 1389: 28(.

نگاهي به سابقۀ تاريخي مهاباد
منطقه  اي که امروز به نام مهاباد خوانده مي  شــود، قســمتي 

از مناطق کردنشــين غرب کشور  در استان آذربايجان غربي 
اســت. نام اين ناحيه که قباًل مکريان يا ســاوجبالغ مکري 
ناميده مي  شــد )در لهجه کردي = سابالغ( در سال 1314ش 

به مهاباد تغيير يافت.
چنان  کــه در تواريخ آمده بنيان شــهر فعلي را به دورۀ 
صفويه نســبت مي  دهند. اين شهر در زمان حکومت خاندان 
شــيخ حيدر مکري به  ويژه بداق ســلطان از واليان منتخب 
دولت صفوي، توســعه پيدا کرد و رونــق گرفت. با عنايت به 
مدارک و شــواهد تاريخي به  ويژه کشــفيات باستان  شناسي 
چند دهۀ اخير و خوانده شــدن ســنگ نبشته  هاي آشوري، 
اورارتويي، و متون يوناني معلوم شــده است که  اين ناحيه با 
برخورداري از طبيعتي کوهستاني و جلگه  اي، از دوران کهن 

داراي تمدن هاي درخشان بوده است.
بررســي و پژوهش  هاي انجام  شــده چند دهۀ اخير و آثار 
باقي مانده به  ويژه تپه  هاي باســتاني، گوردخمه  هاي ســنگي، 
نقوش پيــش از تاريخ، و متــون باستان  شناســي همگي از 
فرهنگ و تمدن پيشرفته مربوط به دوران  هاي پيش از تاريخ 
و تاريخي و اســالمي در جاي  جاي اين نواحي داللت دارد. از 
جمله در قرن نهم قبل از ميالد در ســالنامه  هاي آشوري به 

)google earth :تصوير 1. تصوير ماهواره ای مقبرۀ بداق سلطان. )عکس از 



چند دولت محلــي در دامنۀ کوه  هاي زاگرس از جمله اليپي، 
البريا، و ماناها اشــاره شده است. با توجه به اينکه مانايي  ها از 
اواســط نيمۀ دوم هزارۀ دوم قبل از ميالد تا اواسط نيمۀ اول 
هزارۀ اول قبل از ميالد از جنوب درياچۀ اروميه تا دامنه  هاي 
زاگرس شرقي )کرمانشاه و نزديک همدان( حکمراني داشته 
اند و مانع بزرگي در راه دســت  اندازی  هاي دولت  هاي مقتدر 
آن زمان يعني آشــور و اورارتو به حســاب مي  آمدند و بعدها 
با اتحاد بــا مادها و عيالم زمينۀ تشــکيل اولين دولت ملي 
متمرکز و بزرگ  ترين امپراطــوري آن زمان يعني دولت ماد 
را فراهم کردنــد، مي  توان گفت که بنيــان دولت  هاي ماد و 
هخامنشي تا حدي بر شالودۀ تمدن ماناها و عيالم استوار شد 
)گزارش پژوهش  هاي باستان  شناسي منطقه مهاباد، 1373(. 
با وصف اينکه در چند دهۀ اخيــر بنا به داليلي فعاليت  هاي 
پژوهشــي و باستان  شناســي زيادي در محدودۀ قلمرو ماناها 
انجام نشــده، اما در چند نقطــۀ مهم از جمله قاليچي بوکان 
)پايتخت ماناها(، محوطۀ باستاني حسنلوي نقده، زيويۀ سقز، 
آثار پيرامون طوقۀ کوه زندان سليمان در تکاب، تپه باستاني 
ربط سردشــت و...، آثار معماري و هنــري فاخري از دوران 
حکومت ماناها به دســت آمده اســت که از اهميت و ارزش 

بااليي برخوردار هستند.
دربارۀ پيشينۀ تاريخي اين ناحيه آمده است: پيش از ورود 
هند و اروپاييان صحرانشــين و خانه  به  دوش در اراضي مزبور 
)ســرزمين ماد(، فرهنگي عالي و دولتــي متکامل »مثاًل در 
ســرزمين مانا« وجود داشــته و اين خود در تکامل تاريخي 
نورسيدگان که سطح رشدشــان پست  تر بود مؤثر واقع شده 
اســت. بعدها اين ناحيه هســتۀ دولت مانا را تشکيل داد و از 
قرن هفتم قبل از ميالد به بعد آن را مي  توان مرکز اقتصادي 

ماد شمرد )دياکونف، 13: 72(.
مرکز دولــت مزبور در جلگۀ جنوبي درياچۀ اروميه کنوني 
ايران بوده اســت. دولت مانا از قرن هشتم قبل از ميالد بارها 
با آشــور و اورارتو به مبارزه برخاســت و درواقع مغلوب هيچ 
يک از دو دولت مزبور نشــد )همــان: 139(. در داخل ناحيۀ 
جنوبي درياچۀ اروميه کشــور مانا وجود داشــته که شــامل 
بخش بزرگ کردســتان جديد است، و آن سرزمينی بود که 
ســکنه اش آســياني و براي جلوگيري از توسعۀ مادها به حد 
کافــي نيرومند بودند )گريشــمن، 1379: 88(. بنابراين هنر 
محلي و هنر ايران شــمال غرب نبايد مورد غفلت قرار گيرد 
و شــايد آن هنر ماناييان باشــد که در اين بخــش از ايران، 
بزرگ ترين اتحاد سياسي را تشکيل مي  دادند، اما اطالعات ما 

از اين هنر بسيار محدود است )همان: 116(.
بعد از تشــکيل دولت ماد و هخامنشــي و اشــکانيان اين 
منطقه هم چنان اعتبار و جايگاه خود را حفظ کرد، به  خصوص 
در زمان ساســانيان که ســالطين و زوار آتشکدۀ معروف به 

آذرگشنســب از تيســفون و از طريق شــهر زور براي زيارت 
آتشــکده از اين ناحيه عبور مي  کردند به همين جهت منطقه 

بيش از پيش رونق پيدا کرد )صمدي، 1363: 3(.
به منظــور جلوگيــري از اطالۀ کالم بــه همين مقدار 
توضيحات بسنده مي  گردد. ذکر حوادث بعد از حملۀ اعراب و 
چگونگي تحوالت اجتماعي و تشکيل و نابودي حکومت  هاي 
منطقه و يورش خانمان  سوز غزها، سالجقه و به  ويژه سپاهيان 
خونخوار و ويرانگر مغــول و مقاومت  هاي مردم اين ناحيه  ها 
همانند ســاير نواحي کشور، به طور تفصيلي در تواريخ معتبر 

ثبت و ضبط شده است.
نکتۀ قابل توجه که مربوط به ناحيۀ مکريان است، اشارۀ 
خواجه رشيدالدين فضل  اهلل همداني وزير دانشمند و برجستۀ 
غازان  خــان مغول در ســال 702ق بــه اقطاع  هاي حکومتي 
مناطق مختلف براي ســران سپاه ايلخانان است که در آن از 
سرزمين کردستان و نواحي مکري هم نام مي  برد )همان: 4(.

دربــارۀ کلمۀ )مکري( و )مکريان( شــيخ محمد مردوخ 
مي  نويســد: مکري يا )مکريان( اين قبيله ســه تيرۀ منگور و 
مامش و پشــتدر هســتند که از بقاياي گروه ماد هستند. در 
محال مکريان يا ســاوجبالغ )= مهاباد کنوني( سکونت دارند 
و زبان شان نزديک به زبان اوستا است )مردوخ، 1379: 112(.

بعــد از زوال ايلخانيان و در زمان حکومت سلســله  هاي 
ترکمن )چوپانيان، آق قويونلو و قــره قويونلو( در اوايل قرن 
نهم هجري، امير ســيف  الدين مکــري )از کردهاي بابان( با 
همدســتي بزرگان ايالت و عشاير و اقوام بومي بر نواحي ايل 
تيمور، درياس، ســلدوز، و... مسلط شد و تمام طوايف منطقه 
که تحت حکومت او قرار داشتند به )مکري( شهرت يافتند و 
خاندان او براي مدت  هاي طوالني والي  گري منطقه را عهده  دار 
شدند. در دورۀ صفويه مناطق غرب ايران ميدان برخوردهاي 
مکرر بين دو کشــور ايران و عثماني شــد. جانشــينان امير 
ســيف  الدين مکري نيز از اين کشــمکش  ها به دور نبودند. با 
عنايت به حساســيت دولت صفويه به اين خطه از کشــور و 
اعتبار و نفوذ امير سيف  الدين مکري بعد از درگيري  هاي مکرر 
بين اميره، رييس ايل مکريان و پدر شيخ حيدر و جد اعالی 
بداق سلطان با سالطين عثماني و خدمات آن  ها به پادشاهان 
صفوي، به  خصوص رشــادت شيخ حيدر در سال 1012ق در 
جنگ ايروان به همراه ســپاهيان شــاه عباس بزرگ و کشته 
شدن او در پاي قلعۀ ايروان )بدليسی، 1364: 363(، موقعيت 
ايــن خاندان به عنوان حکمــران مکريان روز به روز در دربار 
صفويه بيش ــتر تحکيم پيدا کرد، چنان که تا اواســط حکومت 
قاجاريــه همچنان اوالد شــيخ حيدر حاکــم منطقه بودند. 
حضور افراد اين خاندان در مکريان منشــأ خدمات عمراني و 

دگرگوني  هاي اجتماعي بسيار شده است.



شرح حال بداق سلطان
در اين مقاله بــه جهت ارتباط موضوع، به بررســي اجمالي 
احوال يکــي از افراد خاندان مکري يعنــي صاحب مقبره به 
نام )بداق ســلطان نوۀ شــيخ حيدر مکري( که مورد احترام 
مردم مهاباد اســت می  پردازيــم. وی در زمان حاکميت خود 
نقــش قابل توجهي در مســائل سياســي و آرامش و عمران 
خطۀ مکريان داشته و شهر فعلي مهاباد از يادگارهاي اوست. 
بداق ســلطان در زمان حکم  فرمايي خــود مهاباد را به عنوان 
مرکز حکمراني انتخاب و در رونق و توسعۀ آن اهتمام ورزيد. 
هم زمان با توجه به امور سياســي، در جهت توســعه و رونق 
شــهر و منطقه اقدامات چشمگير و عام المنفعه  اي انجام داد 
از جملۀ آن ساخت بازار، حمام، کاروانسرا، مسجد جامع شهر 
)1089ق( که به واســطه رنگ آجرهايش به نام مسجد سور 
يا سرخ معروف اســت، و پل سرخ )1079ق( و سه بند روي 
رودخانۀ مهاباد به نام  هاي بنــد لج، دارلک و بند طرفين پل 
ســرخ و قناتي در داخل شــهر را بايد نام برد که متأسفانه به 
غير از مســجد جامع بقيۀ آن ها از بيــن رفته و يا آثار کمي از 

آن  ها باقي مانده است.
بداق سلطان پسر شــيرخان و نوۀ شيخ حيدر است که 
تاريخ تولد او سال 1017 و درگذشت او را 1101ق نوشته اند 
)تصويــر 2( . او در 1038ق محل امروزي مهاباد را به عنوان 

مرکز حکومتي مکريان انتخاب کرد )صمدي، 1363(.

پــس از انقــراض حکومت صفويــه تا زمــان عباس  ميرزا 
نايب الســلطنه افراد خاندان امير سيف  الدين مکري هم  چنان 
بر اين ســامان حکومت داشــته اند. آخرين فــرد از خانوادۀ 
مکري، عبداهلل  خان است که به علت خدمات شايان توجه در 
جنگ  هاي ايران و روس به  شدت مورد توجه عباس  ميرزا قرار 
داشت. با مرگ نام برده در سال 1262ق حکومت 350 سالۀ 
اين خاندان بر نواحي مکريان هم به پايان رســيد. جسد او را 
درمقبرۀ بداق سلطان دفن کردند و هنوز سنگ قبرش داخل 

مقبره باقی است.
الزم به ذکر اســت که در جنگ جهاني اول بر اســاس 
تحريکات قواي روس و عثماني، مشکالت شديدي براي مردم 
مهاباد پيش آمد و از جمله به دنبال قتل کنســول روسيه در 
ميانــدوآب، روس  ها اقدام به غــارت و قتل عام مردم و آتش 
زدن بــازار قديمي مهاباد کرده و در اين غائله تعداد زيادي از 

ساختمان  هاي باارزش شهر هم ويران شد )همان: 6(.

مشــخصات بناي آرامگاه بداق ســلطان قبل از 
ساماندهي

بناي آرامگاه بداق ســلطان در جنوب  غربــي مهاباد و داخل 
قبرســتان عمومي و قديمي شهر واقع شده است. با توجه به 
اينکه مهاباد در ميان دره  اي که رشته  کوه هاي نسبتاً بلندي آن 
 را احاطه نموده قرار دارد اما محل گورستان عمومي در نقطه 

تصوير 2. شجره نامه عبداهلل خان فرزند بداق سلطان آخرين حاکم منطقه مکريان )مأخذ: شادروان سيدشفيع حسيني(

شرح حال بداق سلطان
ــي اجمالي  ــت ارتباط موضوع، به بررس ــن مقاله به جه در اي
ــي صاحب مقبره به  ــراد خاندان مکري يعن ــوال يکي از اف اح
ــه مورد احترام  ــيخ حيدر مکري( ک ــلطان نوۀ ش نام )بداق س
ــم. وی در زمان حاکميت خود  ــت می  پردازي مردم مهاباد اس
ــش و عمران  ــي و آرام ــائل سياس نقش قابل توجهي در مس
خطه مکريان داشته و شهر فعلي مهاباد از يادگارهاي اوست. 
ــود مهاباد را به عنوان  ــلطان در زمان حکم  فرمايي خ بداق س
مرکز حکمراني انتخاب و در رونق و توسعۀ آن اهتمام ورزيد. 
ــعه و رونق  ــي، در جهت توس ــان با توجه به امور سياس هم زم
ــمگير و عام المنفعه  اي انجام داد  شهر و منطقه اقدامات چش
از جملۀ آن ساخت بازار، حمام، کاروانسرا، مسجد جامع شهر 
ــطه رنگ آجرهايش به نام مسجد سور  )1089ق( که به واس
ــت، و پل سرخ )1079ق( و سه بند روي  ــرخ معروف اس يا س
ــج، دارلک و بند طرفين پل  ــۀ مهاباد به نام  هاي بند ل رودخان
ــهر را بايد نام برد که متأسفانه به  ــرخ و قناتي در داخل ش س
ــجد جامع بقيۀ آن ها از بين رفته و يا آثار کم  تري از  غير از مس

آن  ها باقي مانده است.
ــيرخان و نوۀ شيخ حيدر است که  ــلطان پسر ش بداق س
ــت او را 1101ق نوشته  ــال 1017 و درگذش تاريخ تولد او س
ــروزي مهاباد را به  ــر 2( . او در 1038ق محل ام ــد. )تصوي ان
عنوان مرکز حکومتي مکريان انتخاب کرد )صمدي، 1363(.

ــان عباس  ميرزا  ــا زم ــت صفويه ت ــراض حکوم ــس از انق پ
ــلطنه افراد خاندان امير سيف  الدين مکري هم  چنان  نايب الس
ــرد از خانوادۀ  ــته اند. آخرين ف ــامان حکومت داش بر اين س
مکري، عبداهلل  خان است که به علت خدمات شايان توجه در 
ــدت مورد توجه عباس  ميرزا قرار  جنگ  هاي ايران و روس به  ش
ــت. با مرگ نام برده در سال 1262ق حکومت 350 سالۀ  داش
ــيد. جسد او را  اين خاندان بر نواحي مکريان هم به پايان رس
درمقبرۀ بداق سلطان دفن کردند و هنوز سنگ قبرش داخل 

مقبره باقی است.
ــاس  ــه در جنگ جهاني اول بر اس ــت ک الزم به ذکر اس
تحريکات قواي روس و عثماني، مشکالت شديدي براي مردم 
ــول روسيه در  مهاباد پيش آمد و از جمله به دنبال قتل کنس
ــل عام مردم و آتش  ــدوآب، روس  ها اقدام به غارت و قت ميان
ــازار قديمي مهاباد کرده و در اين غائله تعداد زيادي از  زدن ب

ساختمان  هاي باارزش شهر هم ويران شد )همان: 6(.

مش�خصات بن�اي آرامگاه ب�داق س�لطان قبل از 
ساماندهي

ــي مهاباد و داخل  ــلطان در جنوب  غرب ــاي آرامگاه بداق س بن
ــتان عمومي و قديمي شهر واقع شده است. با توجه به  قبرس
اينکه مهاباد در ميان دره  اي که رشته  کوه هاي نسبتاً بلندي آن 
 را احاطه نموده قرار دارد اما محل گورستان عمومي در نقطه 

تصوير 2. شجره نامه عبداهلل خان فرزند بداق سلطان آخرين حاکم منطقه مکريان )مأخذ: (
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اي بلندتر از شهر و بر روي تپه  اي طبيعي در نظر گرفته شده 
اســت )تصوير 3(. به نظر مي  رسد اين بناي تاريخي هم زمان 
با مسجد سور )مسجد جامع( مهاباد در زمان حکمراني بداق 
 سلطان يا پدر او براي آرامگاه اين خاندان ساخته شده است.

تصوير 3. دورنمای مقبرۀ بداق سلطان در داخل قبرستان عمومی مهاباد 
قبل از مرمت و ساماندهی )عکس از: نويسنده(.

چنانکــه در نقشــۀ بنــا ديده مي  شــود آرامــگاه پالني 

مستطيل شکل به ابعاد7/90×17/15 متر دارد و در بر گيرندۀ 
سه بخِش شبستان گنبددار مرکزي، دو ايوان شمالي و جنوبي 
و دو ورودي در جنوب و شــمال است. در هر يک از نماهاي 
غربي و شــرقي آن شش طاق نماي آجري ساخته شده است. 
ورودي اصلي از طريق ايوان جنوبي اســت و ايوان شمالي که 
اندکي بزرگ  تر اســت به نام حرم خانه خوانده مي  شود، محل 
قبور وابستگان بداق ســلطان و افراد برجستۀ خاندان مکري 
اســت. گرچه از هر سه بخش براي دفن اموات استفاده شده 

است )نقشۀ 2(.
     مصالــح به  کاررفته به غير از شــالوده و پي ـ که با قلوه و 
الشه  ســنگ و مالت ماسه و آهک ســاخته شدهـ  و ازارۀ 40 
ســانتي  متري بنا با سنگ  هاي آهکي تراش دار ايجاد شده، در 
بقيۀ قســمت  هاي آرامگاه يعني بدنه و جرزها و گنبد آرامگاه 
از آجر قرمزرنگِ مشــابه آجرهاي به  کاررفته در مسجد جامع 

مهاباد استفاده شده است.
با افول ستارۀ اقبال خاندان مکري از اواسط دوران قاجار 
و حــوادث و ناامني  هاي منطقه، آســيب  هاي فراوان عمدي 
انساني و در مواردي هم طبيعي به اين اثر تاريخي و قبرهاي 

نقشۀ 2. پالن مقبرۀ بداق سلطان قبل از بررسی و کاوش )مأخذ: آرشيو سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي(.



داخل آرامگاه وارد  شــد، متأســفانه از ســوی بازماندگان و 
مسئوالن محلي نيز هيچ اقدامي در جهت ساماندهي آرامگاه 
صورت  نگرفت. در نتيجه بناي مذکور به شــکلي نامناسب و 
نيمه  ويــران درآمده بود تا اينکه در ســال 1370ش پژوهش 
و حفاظــت و مرمت آن در دســتور کار ادارۀ ميراث  فرهنگي 

استان قرار گرفت. 

ميزان تخريب آرامگاه به هنگام بازسازی
از آنجا که بيش  تر قســمت  هاي آرامگاه به شدت آسيب ديده 
بود، ســاختمان مقبره به عنوان نماد قبرستان قديمي از دور 
به صورت نيمه  مخروبه به چشم می  آمد. پوستۀ خارجي گنبِد 
شبســتان مقبره به علت ريزش، نماي نامناســبي داشت. از 
ســوی ديگر الحاقات بسيار ابتدايي و دخل و تصرف عاميانه 

ای کــه در آن صورت گرفته بود هيچ تناســبي با يک بناي 
ثبت  شده نداشت. چنانکه ايوان جنوبي به کلي منهدم شده و 
تعميرات و الحاقات ناهمگون ]در آن[ صورت پذيرفته و دری 

محقر براي ورود به داخل شبستان گنبددار نصب شده بود.
ايوان شمالي يا حرمخانه نيز کاماًل تخريب شده و به صورت 
تــودۀ انبوهي از خاک و آوار با ارتفاعي بيش از 2 متر درآمده 
بــود که عاملي مخرب براي شبســتان گنبددار به حســاب 
مي آمد، زيرا با جذب آب  هاي برف و باران توســط آوار مذکور 
و انتقال به جســم ديوارهاي باقي  مانده، سبب نفوذ رطوبت و 
از بين رفتن مصالح شبستان شــده بود. در جبهۀ خارجي و 
پيرامون بنا نيز بيش از 50 تا60 ســانتي متر خاک انباشــته 
شــده بود که نقشــی مخرب براي عناصر معماري باقي مانده 

داشت )تصاوير 4ـ 6(. 

تصوير 4. نمای بيرونی مقبره قبل از مرمت، ميزان تخريب و الحاقات 
ديده می  شود )عکس از: نويسنده(.

تصوير 5. نمای خارجی آرامگاه بداق سلطان قبل از کاوش و مرمت و 
بازسازی )عکس از: نويسنده(.

تصوير 6. ايوان جنوبی مقبره قبل از بازسازی و مرمت
 )عکس از: نويسنده(.

     جبهۀ داخلي شبســتان مرکزي گرچه نسبتاً سالم مانده 
بود، اما بر اثر انباشــت خاک آوار در پشت ديوارهاي جانبي، 
رطوبت تا ارتفاع 80 تا 140ســانتی  متر از پايين به باال نفوذ 
کرده بــود. هم چنين به خاطر از بين رفتن عايق کاري بام در 
زمان هــاي مختلف، رطوبت از باال هــم به بخش  هاي داخلي 
اثر کرده و ســبب پوسيدگي بندکشــي  های مصالح شده بود 

)حيدري، 1362(.

پژوهش، حفاظت و مرمت آرامگاه بداق سلطان
به ســبب جايــگاه مردمي صاحب بقعه، موضوع بهســازي و 
ســاماندهي آبرومند آن همــواره مورد درخواســت اهالي و 
مسئوالن شهر بود. با توجه به اين که بناي مذکور در فهرست 
آثار ملي هم ثبت شــده بود، نوســازي بنا توسط هيئت امنا 
ممکن نبود. به دنبال مکاتبات و پيگيري  هاي مکرر مردمي با 
مسئوالن استان قبل و بعد از انقالب به  خصوص با وزارت ارشاد 
اسالمي اسالمي و سازمان ميراث فرهنگي کشور، باالخره بعد 
از بازديدهاي کارشناســي با تهيۀ برنامۀ پيشنهادي از سوي 



ميراث فرهنگي استان در سال 1369ش، با بررسي و دريافت 
مجوز کاوش و مرمت و بازســازي قسمت  هاي ازبين رفته بنا 
موافقت شد. نهايتاً در سال1370ش از طرف معاونت پژوهشي 
وقت سازمان، مجوز کاوش و آواربرداري بخش  هاي ويران  شده 
براي ادارۀ ميراث  فرهنگي اســتان صادر و مقرر شد که کليۀ 
مراحل کاوش و حفاظت و ســاماندهي آرامگاه تحت نظر و با 
مســئوليت نگارنده انجام شود1. خوشبختانه از سال 1370 تا 
1375ش بر اســاس برنامه و طرح مصوب و بســته به تأمين 
امکانات، با حفظ ضوابط مربوط به اين قبيل آثار ثبت  شده در 
فهرســت ميراث ملي، پژوهش، حفاظت، و ساماندهي مقبرۀ 

نيمه  ويران بداق سلطان در دستور کار قرار گرفت.

الف. مرحلۀ نخست: پژوهش
بعد از تهيۀ مقدمات الزم و حفاظت  هاي اضطراری بخش  هاي 
باقي  مانده، از اوايل خرداد سال 1370ش کليۀ فضاهاي مورد 
نظر با رعايت ضوابط آزاد شد )تصاوير 7(. چنان  که از تصاوير 
موجود برمی  آيد، شــدت آسيب  هاي وارده به اندازه  اي بود که 
نماي خارجــي بنا از بيرون کاماًل دگرگون شــده بود. ايوان 
ورودي کالً ريزش کرده و تخريب  شــده و الحاقات نامناسبي 
بدان اضافه شده بود. ديوارهاي جانبي مقبره و گنبد شبستان 
به شدت آسيب ديده و بخش حرم خانه نيز کاماًل ويران شده 
بــود و به صورت توده  اي از آوار در جبهۀ شــمالي گنبدخانه 
درآمــده بود. همان  گونه که از پالنِ قبــل از کاوش برمی  آيد 
فقط شبســتان گنبددار و بخشي از ايوان به  هم  ريختۀ جنوبي 

قابل مشاهده بود )نقشۀ 2(.

تصوير 7. خاک برداری پيرامون مقبره به منظور انجام محوطه  سازی 
)عکس از: نويسنده(.

در نخســتين گام، آواربرداري و حــذف انبوه خاک  هاي 
حرم خانه در جبهۀ شــمالي مقبره به مساحت حدود 42 متر 
مربع )6×7 متــر( در اولويت قرار گرفت. به جهت جلوگيري 
از آسيب رسيدن به عناصر معماري باقي  مانده که در زير آوار 

پنهان بودند، خاک برداري با احتياط الزم به صورت اليه هاي 
20 سانتي  متري به دست کارگراني آموزش  ديده انجام گرفت.2 
ارتفاع خاک  هاي حرم خانه در پشــت شبستان گنبددار از 90  
تا210 ســانتي  متر متغير بود. در اين محدوده بالغ بر 63 متر 

مکعب خاک برداشته شد.
پس از حذف خاک  هاي پيرامــون بنا، بخش  هاي باقي

 مانــدۀ ديوارهاي حرم خانه، جرزها و نيم  ســتون  هاي تقويتي 
آشکار شد و نشانه  هاي درست و روشني جهت تکميل، طرح 
و پالن اين بخش از بنا به دســت آمد )نقشه  هاي 3 و 4(. اين 
نشــانه  ها، تصور ما را از وضع موجود دگرگون کرد و مدارک 
خوبي براي طراحي نقشــۀ بازسازيِ بخش  هاي ويران  شده در 
دســترس قرارداد و آشکار ســاخت که مقبره بر اساس نقشۀ 
شــمارۀ 3، در سمت شمال نيز داراي ايوان و ورودي مستقل 

بوده است )تصوير 8 و 9(.

 تصوير 8. عناصر معماری باقی  مانده حرم خانه بعد از آواربرداری و آغاز 
بازسازی )عکس از: نويسنده(.

تصوير 9 حرم خانۀ مقبره )ايوان شمالی( بعد از آواربرداری و قبل از 
بازسازی )عکس از: نويسنده(.

ضمــن مستندســازي کامل آثار و جمــع  آوري و تفکيک 
مصالح فروريخته، معلوم شــد که اين قسمت از مقبره از نظر 
پيوستگي پالن و اندازۀ آجرها و سنگ  هاي تراشيده در ازاره، 



هيچ تفاوتي با قســمت  هاي باقي  مانده بنا ندارد و بخشــي از 
ساختمان يک  پارچۀ مقبره اســت. توضيح اين نکته ضروری 
اســت که ضمــن کاوش در محل حرم خانه، اشــيای خاصي 
بــه غير از چند تکه ســفال و خرده  شيشــۀ مربوط به دوره 

های متأخر به دســت نيامد. به منظور آماده  سازي ديوارهاي 
به  دســت  آمده براي بازسازي و پوشش سقف ازبين  رفته، اقدام 
به تعويض آجرهاي فرسوده، باززنده  سازي مالت  هاي ازبين 

رفته، و تقويت و استحکام  بخشي ديوارها و جرزها شد.
در دومين مرحلۀ ســازماندهي مقبره، برداشــتن الحاقات 
نامناســب ايوان جنوبي و پاک کــردن آوارهاي فروريخته در 
اين بخش در دســتور کار قرار گرفــت. به اين منظور فضايي 
به مســاحت 26 متر مربع )3/5×7/5 متــر( مانند حرم خانه 
مطالعه و خاکبرداري شد و به برداشتن الحاقات نامناسب که 
به شــکلي بسيار ابتدايي ايجاد شــده و چهره اي زننده به آن 
داده بود، اقدام شــد )تصوير10(. چنان که از نقشه هاي قبلي و 
بعد از آواربرداري مشــاهده مي  گردد، پالن اصلي مخدوش 

شــده به صورت درست و اوليه به دســت آمد و با اين اقدام 
اطالعات و شواهد کافي براي تهيۀ کامل نقشۀ مقبره فراهم و 
بر اساس آن سامان  بخشي بنا انجام گرفت. الزم به ذکر است 
که در محدودۀ فضاي داخلي ايوان جنوبي ســه ســکوي قبر 
که به شکل ابتدايي آجرچيني شده و با سيمان پوشيده بود، 
وجود داشت، که ضمن خاک برداري و حذف آوارها، به منظور 
دسترســي به کف اوليۀ مقبره اين سکوها هم برداشته شدند 
)تصوير 10(. حجم خاک برداري فضاي ايوان مخروبه جنوبي 
و الحاقات موجود حدود 30 متر مکعب بود. با شناسايي کف 
اصلي و استحکام  بخشــي بقاياي ديوارهــاي باقي  مانده مانند 
حرم خانه، اين بخش از بنا هم براي بازســازي بر اساس نقشۀ 

مصوب آماده شد.

 تصوير 10. ايوان جنوبی قبل از بازسازی و بعد از خاک برداری 
)عکس از: نويسنده(.

سومين مرحلۀ شناسايي، پاک  سازی کف محوطۀ پيرامون 
مقبره بود که به مرور ايام تا باالي ازارۀ 40 ســانتي  متري در 
آن خاک انباشــته شده بود. با توجه به پهنا و درازاي آرامگاه 
در جبهــۀ خارجيـ  که در مجموع بالغ بر 50 متر محيط آن 
اســت ـ و انباشت خاک در اين قسمت به عرض حداقل 1/5 
تــا 2 متر از پيرامون بنا و ارتفاع 40 تا 50 ســانتی  متر، برای 
هويدا شــدن به نماي اصلي در اين بخش می  بايست 40 متر 

مکعب خاک برداشته می  شد. 
الزم به يادآوري است از آنجا که مقبره در داخل گورستان 
عمومي شهر قرار داشت و عامه مردم نيز قداستي براي صاحب 
آرامگاه قائل بودند، تا فاصلــۀ نيم متري از ديوارهاي بيروني 
بنا قبور جديدی وجود داشــت و همين امر اجراي عمليات را 
با مشــکل مواجه می  کرد. لذا با هماهنگي بستگان مدفونان و 
مســاعدت خوب هيئت امنای مقبره، موافقت شد که سکوي 
اين قبور برچيده شــود و بعد از محوطه  سازي هر کس مايل 
باشــد، روي قبر مربوطه سنگي به صورت مسطح و هم  تراز با 

سطح محوطه  سازي نصب کند.

شناسايي کف مقبره
انجام خاک  برداري فضاي داخلي به منظور شناسايي کف اوليه 
و شــواهد کف اصلي مقبره، با برداشتن اليه  هايي به ضخامت 
15 ســانتی  متر انجام گرفت. در مرحلۀ نخســت ســکوهاي 
قبور داخل مقبره بررســي و همانند قبرهــاي ايوان ورودي 
برداشته شــدند و در زير آن ها هيچ سنگ قبر يا لحدي وجود 
نداشت. کف  سازي جديد موجود شامل يک اليۀ 4 سانتی  متر 
ســيمان بر روي يک اليۀ10 تا 12 سانتی  متر خاک کوبيده و 
ماسه آهک بود. در زير کف  ســازی جديد يک اليۀ خاک نرم 
بــه ضخامت حدود 15 ســانتی  متر و در زير آن اليۀ ديگري 
به ضخامت 10 ســانتی متر از آهک وجود داشــت؛ بعد از آن 
به کف اوليه رســيديم. بنابراين کــف اصلي مقبره حدود 40 

سانتی  متر پايين  تر از کف جديد موجود قرار داشت. 
در بخش کف اصلي نمونه  هايي از سنگ  فرش با سنگ مرمر 
به دســت آمد که شاهد خوبي براي سنگ  فرش مجدد بود در 
اين بررســي تعدادي از تکه  هاي ظروف ســفالي و شيشه که 
جديد هم بودند در حين خاک برداري پيدا شد. چنان که گفته 
شده در داخل شبستان گنبددار مانند ايوان اصلی سه سکوي 
قبر مکعب مستطيلی قرار داشت که فاقد هر نوع سنگ نبشته 
بود، اما مردم به جهت احترام به صاحبان قبرها روي سکوها 

را با پارچۀ سبز پوشانيده بودند ) تصوير 11(. 



تصوير 11. صورت قبرهای داخل شبستان گنبددار قبلی. بررسی کف و 
ساماندهی. )عکس از: نويسنده(.

بــا توجه به اينکه آرامگاه متعلق به بوداق ســلطان والي 
مکريان و ديگر افراد خاندان ايشــان اســت که از زمان شاه 
عباس )1017ق( تا محمدشــاه قاجــار )1256ق( واليگري 
مکريــان را عهده  دار بودند، براي بررســي تعداد قبور موجود 
در آرامگاه و احتمال دست يـــابي به سنـگ  نبشته  های روي 
قبور و تکـــميل اطالعات الزم، در نخستين مرحله، قبـرهاي 
داخل شبستان گنبددار با دقت مورد بررسي قرار گرفتند. در 
اين بررسی در عمق 40 ســانتی  متر از کف اصلي در قسمت 
زير گنبد به چهار قبر که تقريباً به موازات هم قرار داشــتند 

رسيديم. موقعيت قبور در نقشۀ 3 نشان داده شده است.
در همين تراز در ضلع غربي ورودي جنوبي چســبيده به 
ديوار قبر شمارۀ 2 قبري با سنگ  نوشتۀ شکسته با متن ناقص: 
»هذا المرقد المرحو...« و تکه  ســنگ  هاي شکســتۀ ديگري 

حــاوی کلمات »عبدالعزيز بن الســلطان...« در اطراف آن به 
دســت آمد. سنگ  قبر شکستۀ ديگري در همين تراز نزديکي 
قبر شمارۀ 3 به دست آمد که متن آن غير از کلمۀ »سلطان« 
تاريخ ناقص »سنه ؟110«]1105[ )؟( را بر خود دارد )تصوير 
12(. امکان دارد اين سنگ قبر متعلق به بوداق سلطان باشد 

چون تاريخ وفات نامبرده 1101 است.

تصوير 12. يک قطعه سنگ قبر بعد از کاوش. )عکس از: نويسنده(

نقشۀ 3. تعيين موقعيت قبور داخل مقبره )برداشت از: نويسنده؛ ترسيم از: مسلم محمدزاده(.



     در گوشــۀ ضلع جنوبي شبســتان گنبددار قبر ديگري با 
تغيير جهت مختصري در عمق 95 ســانتی  متر از کف اصلي 
قرار داشت )قبر شمارۀ 2 در نقشه( که ديوارهاي آن از سنگ 
قواره  شده و درپوش آن نيز از چهار قطعه تخته  سنگ صاف به 
ضخامت حدود 10 ســانتی  متر بود. بر روي سنگ قبر جمله: 
»هذا مرقد المرحوم المغفور عبداهلل خان ابن المرحوم بوداق 
خان مکري سنه 1261«2 [آخرين حاکم اين خاندان] نوشته 

شده است )تصوير 13(.

تصوير 13. سنگ قبر عبداهلل خان آخرين حاکم خاندان مکری با 
مضمون: هذا المقبر المرحوم عبداهلل خان ابن المرحوم بوداق خان 

مکری سنه 1261 )عکس از: نويسنده(.

در داخل قبر ديگر آثاري از يک تابوت چوبي به دســت 
آمده که بســيار پوک و پوســيده و تقريباً پودر شده بود. در 
قســمت باالي ســر اســکلت آثاري از تعمير سنگ  هاي قبر 
ديده مي  شد. بعد از نصب تخته  سنگ بر روي لحد، سنگ  قبر 
نوشــته  داري از مرمر روي آن قرار گرفته بود که به شــدت 
آســيب ديده و تکه  تکه شده بود و نوشــته  هاي آن را گويا با 
خراشــيدن محو کرده بودند به طوري که قابل خواندن نبود. 
در کف شبستان گنبددار در عمق بين 90 تا120 سانتي  متر 
جمعاً 11 قبر وجود داشــت که بــر روي هيچ کدام از آن  ها 
سنگ  نوشتۀ سالمي باقي نمانده بود )موقعيت آن  ها در نقشۀ 

3 نشان داده شده است(.
ديوار جانبي برخي از اين قبور با ســنگ قواره  شده ايجاد 
شده بود. در بعضي از قبور هم آجر يا الشه  سنگ به کار رفته 
بود. در ســه قبر هم آثاري از تابوت  ها چوبي پوسيده مشاهده 

شد. درپوش لحدها عموماً از تخته  سنگ  هاي صاف بودند. 
    هم چنين داخل دو قبر )قبر شــمارۀ 8  و 10 در نقشۀ 3( 
اسکلتي به دست نيامد. امکان دارد به عللی نبش قبر شده و 
جسد يا اسکلت را از آن خارج کرده باشند يا اينکه اصاًل دفني 
انجام نشده اســت. در کف حرم خانه )بخش شمالي آرامگاه( 
نيــز چهار قبر با همين مشــخصات در عمق بين 90 تا150 

ســانتي  متري به دست آمد که هر چهار قبر فاقد سنگ  نوشته 
بودند.

در قسمت شمالِي ورودِي شمالي حرمخانه در عمق 110 
ســانتي  متري و پايين  تر از کف اصلي، قبري با درپوشــي از 
تخته ســنگ صاف بــه درازاي 120 و پهناي 75 و ضخامت 
14 ســانتي  متر و تخته  ســنگ ديگري به درازاي70 و پهنای 
75 و ضخامت 14 ســانتي  متر با ديوارۀ آجري و تابوت چوبِي 
پوســيده به دســت آمد. نکتۀ جالب توجه اينکه اسکلت  هاي 
داخل تابوت چوبي پوسيده  تر از ديگر اسکلت  ها بودند )تصوير 
14(. امکان دارد اين اموات قدمتي بيش تر داشته و جزء قبور 
اوليه باشــند و يا به علت تخريب ســقف فضاي مذکور بر اثر 

نفوذ آب برف و باران آسيب بيش تر ديده باشند.

تصوير 14. شبستان گنبددار بعد از کف  سازی و سنگ  فرش و بازسازی 
سکوی قبور داخل آن )عکس از: نويسنده(.

در کــف ايوان ورودي در ضلع جنوبــي مقبره چهار قبر 
وجود داشت که تقريباً داراي همان مشخصات و خصوصيات 
قبــور ديگر بودند.  بر روي ايــن قبرها و نيزدر پيرامون آن  ها 

اثري از سنگ  قبر نوشته  دار به دست نيامد.3
بعــد از اتمــام مطالعۀ کف مقبره و تهيــۀ مدارک مورد 
نياز، مستندســازي و بررسي خرده  ســفال  هاي به  دست  آمده 
کــه اکثراً مربوطه به دوران صفويه و قاجــار بودند، با مرمت 
ديوارۀ آســيب ديدۀ قبور و نصب سنگ  هاي درپوش مربوطه 
روي لحدها، با حفظ ســبک و شــيوۀ اوليه، روي تمامي آن ها 
پوشانده شد. فضاي داخلي مقبره نيز براي کف  سازي اصولي 
در حدکف اوليه و ســنگ  فرش نهايي آمــاده گرديد )تصوير 

.)15



تصوير 15. سنگفرش کف مقبره )عکس از: نويسنده(.

هم زمــان با اين اقدامات تعميــرات موضعي فضاي داخلي 
شبستان گنبددار، از قبيل تميز کردن نماي آجري از دوده و 
چربي، حذف مالت  هاي فرسوده، مرمت رسمي  بندي  هاي زير 
گنبد و باززنده  ســازي بندکشی  هاي فرسوده نيز انجام گرفت 

)تصوير 16(.

تصوير 16. فضای داخلی مقبره بعد از مرمت موضعی 
)عکس از: نويسنده(.

ب. مرحلۀ دوم حفاظت و مرمت بازسازي بخش هاي 
فروريختۀ مقبره )ايوان  هاي شمالي و جنوبي(

به طوري که ذکر شــد در سال 1370ش پس از اتمام کاوش 
در فضاهاي تخريب  شده و شناسايي شالوده و بقاياي ديوارها 
پاکار قوس  هاي پوششي، طاق  ها، طاقچه  ها، جرزهاي طرفين 
ورودي  هاي حرم خانه )ايوان شــمالي(، و ايوان ورودي )ضلع 
جنوبي( و مستندسازي آن  ها، شواهد به  دست  آمده براي تهيۀ 
نقشۀ بازسازي قســمت  هاي ويران  شــده مورد استفاده قرار 
گرفت و طرح پيشنهادي همراه با گردش عملياِت پژوهشي و 
شناسايي مقبره به سازمان متبوع ارسال و با نظر و راهنمايي 
اســتاد فقيد دکتر باقر آيت  اهلل  زاده شــيرازي، نقشۀ بازسازي 
عناصر از بين  رفته تهيه شده و در شوراي فني سازمان مصوب 
و براي اجرا و اقدام به ميراث فرهنگي اســتان فرستاده شد. 
عمليات اجرايي برابر نقشۀ مصوب از پاييز 1370ش آغاز و در 
چهار فصل کاري در چهار ســال، کليۀ قسمت  هاي فروريخته 
به همان شــيوۀ اصلي و مطابق برنامه و طرح مصوب، مقبره 

ساماندهي شد )نقشۀ 4 مقاطع و نماها(.
پس از استحکام  بخشــي و مرمت اساسي عناصر باقي  مانده 
اعم از ازاره  هاي سنگي و ديوارهاي جانبي قديمي مقبره و تهيه 
آجرهاي چهارگوش قرمزرنگ مشابه و هم رنگ، کار بازسازي 
بدنه  هاي شــرقي و غربي ايوان  هاي شمالي و جنوبي آغاز شد. 
به منظــور اعمال دقت الزم براي اجــراي صحيح قوس  ها و 
طاق  نماها با برداشتن قالب دور قوس  ها )شابلون  هاي چوبي( 
توســط نجاران باتجربۀ اداره، بازسازي بدنۀ خارجي و بيروني 
طاق  نماهــا و طــاق و قوس  هاي هر دو ايوان در دســتور کار 
قرار گرفت و در حدود اعتبار تخصيصي ســال 1370ش و بر 
اساس اولويت  بندي انجام شد. همچنين به منظور محافظت از 
کارهاي انجام  شده تا شروع فصل کاري بعد، اقدامات مناسب 

و الزم ازجمله ايجاد پوشش محافظ موقت صورت پذيرفت.

ساماندهي آرامگاه
عمليات ســاماندهی آرامگاه در سال  هاي 1371 تا 1374ش 
صورت گرفت و شــامل مرمت و بازســازي ايوان  هاي جنوبي 
و شمالي، حرم خانه، مرمت اساسي شبستان گنبددار، سنگ

فرش، و سامان  بخشي کف مقبره4 بود.
در ســال 1371 با دريافت اعتباري به مبلــغ 4،500،000 
ريال، کار بازســازي و تکميل ايوان  هاي شــمالي و جنوبي و 
بدنه خارجي آرامگاه ادامه يافت. خوشبختانه تا پايان آبان  ماه 
همان سال، احيای ديوارهاي جانبي، طاق و گنبد و کليۀ امور 
معماري هر دو ايوان در حد مراحل تکميلي اجرا شد )تصاوير 

17و 18(.



تصوير 17. آماده  سازی ايوان جنوبی مطابق طرح بازسازی بخش  های 
فروريخته )عکس از: نويسنده(.

    هم  چنين در سال 1372ش با اعتباري معادل 4،500،000 
ريال کف مقبره با ســنگ  هاي مرمر طبق نمونه  هاي قديمي 
و با همان شــيوه مرمت شــد و در پايــان، محل قبور داخل 
شبســتان گنبددار که مورد احترام اهالي اســت، به شــيوۀ 
مناسب خواناســازي شد )تصوير 25(. سپس با نصب درهاي 
فلزي موقت، مقبره براي اســتفاده عالقه  مندان تحويل هيئت 

امنا شد )تصوير 22(.

نقشۀ 4. طرح بازسازی بداق سلطان )طرح از: شادروان دکتر باقر آيت اهلل  زاده شيرازی؛ ترسيم از: مسلم محمدزاده(.

تصوير 18. شمع  بندی و تهيۀ مصالح و بازسازی ايوان جنوبی 
)عکس از: نويسنده(.

در فصل کاري سال 1373ش که از اوايل تابستان شروع 
شــد پس از برداشــتن الحاقات روي گنبــد و حذف مالت

 هاي فرســوده و مرمت موضعي بخش  های آسيب  ديدۀ گنبد، 
نماي خارجي گنبد با ريختن دوغاب عســلي و گچ پرقوت و 
پاالنه کردن کامل آن و انجام عايق  کاري ســنتي مرمت شد 
و آجرکاري نماي خارجي گنبد و بندکشــي آن نيز به پايان 
رســيد. در ضمن آماده  سازی و نصب ســنگ  هاي آب چکان 



جان پناه دور بام و ناودان  هاي ســنگي هم انجام شد )تصاوير 
19 تا 21(. با انجام اين اقدامات ساختمان نيمه  ويران آرامگاه 

بداق سلطان به صورت شايسته مرمت و ساماندهي شد.

تصوير 19. مرمت اساسی گنبد شبستان به منظور آماده  سازی برای 
آجرفرش نهايی )شادروان سيدشفيع حسينی رئيس وقت ادارۀ مهاباد 
که با دايره مشخص شده در تصوير ديده می  شود( )عکس از: نويسنده(.

تصوير 20. پوشش آجر گنبد مقبره و کنترل آن با قالب دور قوس 
)عکس از: نويسنده(.

تصوير 21. بام  سازی مقبره، نويسنده و همکاران در تصوير ديده 
می شوند )عکس از: نويسنده(.

ضمنــاً در ســال  هاي 1374 و 1375ش نواقص جزئي 
باقي مانده برطرف شــد و به منظور شناســايي آثار احتمالي 

پيرامون مقبره و به دســت آوردن پِي ديوار محصورکننده که 
بيــش از 90 درصد آن به علت دفــن اموات از بين رفته بود، 
اقدام شد. خوشبختانه در چند قسمت رد و شواهدي از ديوار 
صحن پيدا شــده و محدودۀ آن شناســايي شد و با همکاري 
هيئت امنای مقبره، شرايط براي محوطه  سازي آرامگاه با شعاع 
بلندتري آماده شد. نهايتاً با اين اقدام محدودۀ مناسبي براي 
اين اثر تاريخي که مورد توجه عالقه  مندان و بازديدکنندگان 
است فراهم شد. در ســال  هاي 1378 و 1379ش هم مسير 
بازديد مناسبي از ميان قبرستان قديمي تعريف و ساخته شد 

)تصوير 22(.

تصوير 22. نصب در فلزی موقت برای ورودی و ايجاد مسير بازديد 
مناسب از ميان قبرستان قديمي )عکس از: نويسنده(.

     در همين ســال  ها ســامان دهی محوطــۀ پيرامون مقبرۀ 
نيمه ويران و در شرف انهدام والي مکريان مد نظر قرار گرفت 
و اقدامات چشــمگيری انجام شد که انعکاس بسيار خوبي در 

بين مردم محل داشت )تصاوير 23 و 24(.

تصوير 23. بازسازی بدنۀ خارجی و طاق نماها و آغاز مرمت گنبد اصلی 
مقبره )عکس از: نويسنده(.



در حال حاضر اين بناي تاريخي به  عنوان نمادي از شهر 
و از جاذبه  هاي تاريخي و گردشگري مهاباد به حساب مي  آيد. 
بازسازي مقبرۀ بداق ســلطان عالوه بر اينکه آرامگاه يادشده 
زيبايي و اصالت ازدســت  رفته خود را دوباره به دســت آورد، 
پاســخي بود به خدمات ارزندۀ خاندان مکــري به  ويژه بداق 

سلطان والي خوش نام و مورد احترام مردم منطقه.
سعــديا مــرد نکـونام نميــرد هـــرگز
مرده آن است که نامش به نکويي نبرند.

جمع بندي
بناي آرامگاه بداق سلطان، حکمران مکريان در زمان صفوي 
يکي از قديم  ترين مقابر دوران اســالمي در استان آذربايجان 
غربی و تنها مقبرۀ شــهر مهاباد است که در داخل قبرستان 

عمومي قديمی شهر واقع است.
اين بنا آرامگاه خانوادگي بداق سلطان و ديگر افراد خاندان 
مکري اســت که حدود چهار قرن در ايــن ناحيه فرمانروايي 
کرده اند. بداق ســلطان در زمــان حاکميت خود نقش قابل 
توجهي در حل مســائل سياســي، ايجاد آرامش، و عمران و 
آبادی خطۀ مکريان داشــت و شهر فعلي مهاباد از يادگارهاي 
اوســت. وی در زمان حکم  فرمايي خويش مهاباد را به عنوان 
مرکز حکمراني انتخاب و در رونق و توسعۀ آن اهتمام ورزيد، 
همزمان با توجه به امور سياســي، در جهت توســعه و رونق 
شهر و منطقه اقدامات چشــمگير و عام  المنفعه  اي انجام داد. 
از جمله ســاخت بازار، حمام، کاروانســرا، مسجد جامع شهر 
)1089ق( و پل ســرخ بر روي رودخانۀ مهاباد که متأسفانه 
غير از مســجد جامع بقيه از بين رفته و يا آثار کمي از آن  ها 

باقي مانده است.
آرامگاه بداق سلطان نيز همزمان با مسجد سور )مسجد 
جامــع( مهاباد در زمــان حکمراني بداق  ســلطان يا پدر او 
به مثابه آرامگاه خانوادگی اين خاندان ســاخته شــده است. 
متأســفانه بعد از ســقوط دولت ملي و مقتــدر صفويه بر اثر 
حوادث پــي در پي، ناامني  ها و اختالفــات محلي، به مقبرۀ 
بداق سلطان والي خوش ــنام مکريان و ديگر افراد آن خاندان 
آســيب زيادي وارد شــده بود به طوري که ايوان شــمالي و 
جنوبي آن به کلي تخريب شــده و سنگ  نوشــتۀ روي قبور 
به اســتثناي ســنگ قبر آخرين والي اين خاندان )عبداهلل

خان( تماماً خرد و نابود شــده بودند. شدت آسيب  هاي وارده 
بــه اندازه  اي بود که نماي خارجي بنا از بيرون کاماًل دگرگون 
شــده بود؛ ايوان ورودي کاًل ريزش کرده و تخريب شده بود 
و الحاقات نامناســبي بدان اضافه شده بود. ديوارهاي جانبي 
مقبره و گنبد شبستان به  شدت آسيب ديده و بخش حرمخانه 
نيز کامالً ويران شده بود و به صورت توده  اي از آوار در جبهۀ 

شمالي گنبدخانه درآمده بود.

در نخســتين گام، آواربرداري و حــذف انبوه خاک  هاي 
حرم خانــه در جبهه شــمالي مقبره به مســاحت حدود 42 
متر مربــع در اولويت قرار گرفت. پــس از تخليۀ خاک  هاي 
پيرامون بنا بخش  هاي باقي مانده، ديوارهاي حرم خانه و جرزها 
و نيم ستون  هاي تقويتي آشــکار شد. پس از اتمام کاوش در 
فضاهاي تخريب  شــده و شناسايي شــالوده و بقاياي ديوارها 
پاکار قوس  هاي پوششي، طاق  ها، طاقچه  ها، جرزهاي طرفين 
ورودي  هاي حرم خانه )ايوان شــمالي(، و ايوان ورودي )ضلع 
جنوبي( و مستندســازي آن ها، شواهد به  دست  آمده براي تهيۀ 
نقشۀ اجراي بازسازي قســمت  هاي ويران  شده مورد استفاده 
قرار گرفت و با نظر و راهنمايي اســتاد فقيد دکتر باقر آيت 

اهلل  زاده شيرازي نقشۀ بازسازي عناصر ازبين  رفته تهيه شد.
پس از استحکام  بخشي و مرمت اساسي عناصر باقي  مانده 
اعم از ازاره  هاي ســنگي و ديوارهاي جانبــي قديمي مقبره، 
کار بازســازي بدنه  هاي شــرقي و غربي ايوان  هاي شمالي و 
جنوبي آغاز شد. در سال 1371 بازسازي و تکميل ايوان  هاي 
شــمالي و جنوبي و بدنۀ خارجي آرامگاه ادامه يافت و احيای 
ديوارهاي جانبي، سقف طاق و گنبد و کليۀ امور معماري هر 

دو ايوان در حد مراحل تکميلي انجام شد.
در فصل کاري ســال 1373 پس از برداشــتن الحاقات 
روي گنبد و حذف مالت  هاي فرسوده و مرمت موضعي نماي 
خارجي گنبد، با ريختن دوغاب عســلي و گچ پرقوت و پاالنۀ 
کامل و انجام عايق کاري سنتي، آجرکاري نماي خارجي گنبد 

و بندکشي آن نيز به پايان رسيد.
بعد از اتمام مطالعــۀ کف مقبره و تهيۀ مدارک مورد نياز، 
با مرمت ديوارۀ آســيب  ديدۀ قبور و نصب سنگ  هاي درپوش 
مربوطه بر روي لحدها، با حفظ ســبک و شــيوۀ اوليه، روي 
تمامي آن ها پوشانيده شد. فضاي داخلي مقبره نيز براي کف

ســازي اصولي در حد کف اوليه و ســنگ  فرش نهايي آماده 
گرديد. ضمناً در ســال  هاي 1374 و 1375ش نواقص جزئي 
مرمت  های انجام  شــده بر طرف شد و شناسايي آثار احتمالي 
پيرامون مقبره و به دســت آوردن پي ديوار محصورکننده که 
بيش از 90 درصد آن به علت دفن اموات ازبين رفته بود، مد 

نظر قرار گرفت.
    در حال حاضر اين بناي تاريخي به  عنوان نمادي از شهر و 
از جاذبه  هاي تاريخي و گردشگري مهاباد به حساب مي  آيد. با 
بازسازي مقبرۀ بداق سلطان، آرامگاه يادشده زيبايي و اصالت 

از دست  رفته خود را دوباره به دست آورد.

قدرداني و سپاسگزاري
در پايــان بر خــود الزم مي  دانم که ياد زنده  ياد اســتاد باقر 
آيت اهلل  زاده شــيرازي ـ کــه با راهنمايي  هاي کارشناســي و 
بررسي و اظهار نظر در مورد تهيۀ طرح بازسازي و ساماندهي 



مقبره به شــيوۀ اوليۀ بنا، ما را در اجراي درست طرح و نقشه 
ياري کردندـ  و همچنين ياد زنده  ياد سيدشــفيع حســيني، 
رييس وقت ادارۀ ميراث فرهنگي مهاباد و شــادروان عبداهلل 
زنجبيلــي فرد را گرامی بدارم و از بزرگواران و عزيزاني  که در 
اجرا و انجام اين پروژه مــا را ياري دادند مراتب امتنان خود 

را بيان نمايم:
1. آقاي مهندس محمدحســن محبعلي معاون وقت حفظ و 

احيای سازمان ميراث فرهنگي کشور؛
2. مهندس محمد ابوذري معاون وقت پژوهشــي ســازمان 

ميراث فرهنگي کشور؛
3. آقاي مسلم محمدزاده؛ 

4. معمار صدرالدين شــيردل همراه با استادان مجيد مولوي، 
يونس جمشــيدي )اســتادکاران بنايي(، شادروان تيروس 
دديــان، ميــرزا علي زينــال  زاده )اســتادکاران نجاري( و 

سرکارگر ماهر حفاري اما م قلي محمدي؛
5. همــکاران امــور مالي و نقليۀ اداره به  ويــژه مرحوم جعفر 

فروزنده  دل؛
6. آقــاي بهــروز عمراني مديــر کل ادارۀ ميــراث فرهنگی 
آذربايجان  غربي که در ســال  هاي 1378 و 1379 نسبت 
بــه انجام ســاماندهي محوطــۀ پيرامون مقبــره اقدامات 

چشم گيري انجام دادند.

پي نوشت ها:
1. نکتۀ قابل توضيح اينکه آنچه در کتاب تمدن مهاباد تأليف آقاي 
محمــود پدرام در مورد صدور مجوز وکاوش آمده )پدرام، بی تا: 
114( عاری از حقيقت است. ضمنا در آن زمان مسئوليت ادارۀ 

ميراث فرهنگي مهاباد با شادروان سيدشفيع حسيني بود.
2. بر اساس شجره  نامۀ پيوست عبداهلل  خان فرزند بداق  خان آخرين 
حاکم منطقۀ مکريان در زمان قاجاريه است که در سال 1262ق 

درگذشته است.
3. با توجه به بررســي  هاي انجام  گرفته در زمان آواربرداري، به نظر 
مي  رسد که بخش شمالي آرامگاه )حرم خانه( عمداً تخريب شده 

باشد.
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)setondnE(
1  . نکتــۀ قابل توضيح اينکه آنچه در کتاب تمدن مهاباد 
تأليف آقاي محمود پدرام در مورد صدور مجوز وکاوش آمده )پدرام، 
بی تا: 114( عاری از حقيقت اســت. ضمنا در آن زمان مسئوليت 

ادارۀ ميراث فرهنگي مهاباد با شادروان سيدشفيع حسيني بود.

2  . بر اساس شجره نامۀ پيوست عبدالله خان فرزند بداق
خــان آخرين حاکم منطقۀ مکريان در زمان قاجاريه اســت که در 

سال 1262ق درگذشته است.

3  . با توجه به بررسي هاي انجام گرفته در زمان آواربرداري، 
به نظر مي رســد که بخش شمالي آرامگاه )حرمخانه( عمدا تخريب 

شده باشد.
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