
ازاعتبار  "حسن زيرك"كان يكي از شهرهاي كرد نشين و مهم استان آذربايجان غربي است كه به دليل قرا گرفتن مزار بو

زيادي در مورد ريشه نام اين شهر وجود  روايات . خاصي در نزد كرد زبانان آذربايجان غربي و ساير نقاط برخوردار است

 اين مردم اين شهردر هنگام مراسم عروسي به چشمه آب بزرگ و مشهوردر قديم  كه دارد از مشهورترين آنها اين است

آمدند و از آنجا كه به مي  نامند ،مي "آبگير بزرگ  "به معني )Hewze Gewre( "وره وزه گهحه "    شهر كه كردها آن را

= جمع بوك (   "بوكان  "       است اين منطقه را كه بعد ها به شهر تبديل شد به معني عروس    "بوك  "  كردي واژه 

سپاه  از فرماندهان ديگر، گفته ميشود كه به هنگام حمله سپاه مغول به اين مناطق، يكي ايدرنظريه .ناميدند) هاعروس

ميشود كوهي در مغولستان به نام بوكان  گفته. نهاد) درآن زمان(را بر روي اين روستاي كوچك ) بوكان(چنگيز، نام خود 

  .گرفته شدههمين فرمانده  وجود دارد كه از نام

  آثار باستاني بوكان

 .فيض اهللا بيگي مربوط به دوره پارتي و ساساني تپه تاباني در روستاي احمد آباد محال    -

 .محال فيض اهللا بيگي مربوط به اقوام هزاره اول پيش از ميالد تپه آسياب كهنه روستاي احمد آباد  - 

 .فيض اهللا بيگي مربوط به اقوام هزاره اول پيش از ميالدروستاي باغچه محال  تپه كلك آبي در -

 .از ميالد سيخان كوچك در روستاي ساري قميش محال فيض اهللا بيگي مربوط به اقوام هزاره اول پيش تپه -

 .هزاره اول قبل از ميالد تپه سيخان بزرگ در روستاي باغچه محال فيض اهللا بيگي مربوط به اقوام -

 .مربوط به اقوام هزاره اول قبل از ميالد تپه محال فيض اهللا بيگيتاي تكانتپه موچه در روس -

 .مربوط به اقوام هزاره اول قبل از ميالد تپه كلتپه در روستاي كلتپه بوكان -

 .نيريزد و هزاره و پانصد سال پيش از ميالد قلعه تپي در روستاي تپي مربوط به دوره -

 .آختاچي مربوط به هزاره اول پيش از ميالد محالكند تپه قره كند در روستاي قره -

 .مربوط به دوره برنز پيش از ميالد تپه روژبياني در روستاي عزيزكند -

 .آختاچي مربوط به دوره اشكانيان تپه داربسر در روستاي داربسر در محال -

 .نيآختاچي مربوط به دوره اشكانيان و ساسا زمينهاي جره واقع در روستاي شيخلر محال -

 .سنگيمحال مربوط به دوران اقوام پارينه گردي خليسكه واقع در روستاي سراب -

 .به دوران كالكوتيك خزينه در روستاي سراب مربوطتپه گرده -

 .كالكوتيك شين در روستاي سراب مربوط به اقوام دورانتپه گرده -

 .ماسال موسالو مربوط به اقوام برنز پيش ازتپه آشي در روستاي قره -

 .ميالد تپه در روستاي گوكتپه مربوط به نيمه دوم هزاره اول قبل ازگوك -

 .ميالد شين در روستاي رحيم خان محال مربوط به دوره برنز قبل ازتپه گرده -

 .نوسنگي تپه محمود در روستاي ارمني بالغي مربوط به اقوام اواخر دوره -

 .از ميالد ش مربوط به هزاره يكم پيشگرد عثمان قلعه در قلعه در روستاي ساري قمي -

 .پيش از ميالد له مربوط به دوره كالكوتيككوزه له در روستاي كاني كوزهتپه كاني -

 .ميالد قلعه ناچيت در روستاي ناچيت بوكان مربوط به دوره برنز پيش از -

 .تپه مقصود در روستاي ماللر بوكان مربوط به دوره كالكوتيك -

 .ي سي در روستاي عبداهللا تپي سي مربوط به دوره برنز پيش از ميالدعبداهللا تپ تپه -



 .ماللر مربوط به هزاره يكم پيش از ميالدماالن در روستاي كهنهتپه گرده -

 .كند مربوط به هزاره يكم پيش از ميالدگرد عربلو در روستاي علي تپه -

 .ي و ساساني پيش از ميالددر روستاي سردارآباد مربوط به اقوام پارت تپه سردارآباد -

 .بوكان قلعه سردار -

 .مربوط به حكومت ماناها و  ) م. ق ( 800در روستا قاليچي بوكان )قلعه چين(قلعه قااليچي  -

  :مقبره سردار بوكان 

سطح زيربناي مقبره در . اين بنا در شهر بوكان در داخل پارك عمومي قرار گرفته است و مربوط به دوره قاجاريه مي باشد 

در ضلع جنوبي كه ورودي بنا را . مترمربع بوده است و داراي يك گنبد مركزي ، ايوان و دو دهليز در طرفين مي باشد  198

ستون سنگي قرار گرفته است كه زيبايي خاص به مجموعه داده است ، مقبره مذكور مدفن  2تشكيل مي دهد ، ايواني با 

اميركبير و فرمانده كل قشون ناصرالدين شاه قاجار مي باشد كه مورد توجه داماد » عزيز خان مكري « خانواده سردار 

  .اميركبير بوده است

  

  نماي بيروني مقبرة سردار بوكان

  ) :قلعه ( تپه عباس آباد 

بر محور تپه تاريخي قاالچي در ) هجري شمسي (  1367قلعه تاريخي عباس آباد در بررسي باستان شناسي كه در سال 

گردي « رسيد ، در مجاورت جنوب شرقي روستايي به همين نام و بر روي تك ارتفاع آهكي كه در محل به   بوكان به انجام

ژ بر تمام ارتفاعات مجاور و نيز دشت وسيع در اطراف رودخانه د. معروف است مورد شناسايي قرار گرفته است » تپه 

شكل قلعه بيضي نزديك به دايره است . مي باشد     كه از جنوب به شمال در جريان است كامالً مسلط) سيمينه رود(تتاهو 

رم خود را نيز حفظ در داخل دژ بقايايي از ساختمان هاي سنگي است كه حتي ف. و برج هاي آن نيم دايره و توپر مي باشد 

كرده اند ، اين بقايا كه به عنوان تاسيسات داخل دژ منظور شده از حيث زماني با ساختمان دژ هم دوره نيست و به يكي از 

  .استقرارهاي دوره اسالمي تعلق دارد



  

  بوكان - )قلعه داش تپه (اس آباد تپه عب  

  :كل تپه 

تپه اي باستاني است كه در حال حاضر بوسيله واحدهاي ساختماني احاطه گرديده است اين تپه در روستاي كل تپه در 

جنوب بوكان قرار گفته است كه اين روستا به خاطر وجود چشمه هاي متعددي در كنار اين تپه باستاني بنا گرديده است 

متر بيشتر نمي شود شامل بقايايي از فرهنگ  40تا  30ارتفاع نسبي اين تپه از . روستا هم برگرفته از نام تپه است كه نام 

انسانهاي دوران ماد مي شود و علت اصلي انتخاب اين انسانها براي سكونت به احتمال قوي مسائل امنيتي و تدافعي بوده 

ره هاي درياچه اروميه مركز آتشكده ها و آيين هاي ايران كهن بوده است ازانجا كه آذربايجان غربي و بويژه كنا. است 

  .قدمت كل تپه هم به زماني بر مي گردد كه در آن جا آتشكده هايي بوده است و نشاني از آتش را در خود پنهان دارد

  

 بوكان -كل تپه 

  

  

  

  

  

  



  اماكن ديدني

  بوكان چي نزديكروستاي قلعه •

  مياندوآب و بوكان ميان كول آباد غار •

  خراسانه روستاي در قران مكري غار •

  بوكان ينگيجه روستاي در كوتر كونه غار •

  سهوالن روستاي در كونه كوتر غار •

  آغجيوان روستاي سنگي ايوان •

  سنگي اتاق نه داراي فرهادتراش سماقان روستاي سنگي قلعه •

  بوكان ديدني استخر و آب بزرگ چشمه گوره حوض •

  جامع مسجد •

  كندبيطاقهاي سنگي روستاي بي •

  بوكان ساحلي پارك •

  زيرك حسن پارك معروف) محمديه كوي پارك( •

  حماميان مسجد •

  :مسجد حماميان     

ماميان و بقاياي مدرسه قديمي حماميان در نزديكي شهر بوكان در كنار روستاي حماميان مسجد قديمي و نسبتاً سالم ح  

اين مسجد قبل از جنگ جهاني دوم در . و وضوخانه كه هم اكنون قسمتي از كالسهاي آن سالم مانده ، قرار گرفته است 

معمارباشي « و معمار آن شادروان » محمود آقا ايلخاني زاده « هجري بنا شده است و موسس آن مرحوم  1328سال 

گنبدي با مصالح سنگ الشه اي در پي و آجر   بناي مسجد باپالن مربع شكل و بصورت تك. است  بوده» مراغه اي 

چهارگوش در بدنه و گنبد پوششي بصورت دو اليه با ظرافت خاصي بنا گرديده و بعد از احداث بناي مسجد واحدهايي 

  .تحت عنوان مدرسه متصل به بناي مسجد ساخته شده است 

  

    

   بوكان - نماي مسجد حماميا ن 

    



  :مسجد جامع بوكان 

مسجد جامع بوكان در بخش مركزي و قديمي شهر و در كنار تپه قديمي ، مشهور به تپه قلعه سردار و در ضلع شرقي 

هجري است و معمار  1310تاريخ تاسيس مسجد جامع . قرار گرفته است  سرآب كه از كوه فعل شكينه سرچشمه مي گيرد

اين بنا در حال حاضر به عنوان محل . از معماران ماهر و چيره دست آن زمان بوده است » علي اصفهاني « اين بنا مرحوم 

  .برگزاري نماز جمعه بوكان مورد استفاده اهالي شهر قرار مي گيرد

  

  بوكان - مسجد جامع   

    

  وغات و صنايع دستي بوكانس

عمدة صنايع دستي اين منطقه . خانوار در اين شهر و روستاهاي اطراف آن به توليد صنايع دستي مشغولند 300در حدود 

پولك دوزي از مشهورترين صنايع خانگي . حصير بافي و خراطي مي باشد - پارچه بافي - سجاده بافي -شامل قالي بافي

  .اين شهرستان است

    

    

 


