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 1کارشناس ارشد جغرافیاي برنامه ریزي شهري.
 2کارشناسی ارشد معماري.
نام نویسنده مسئول:
لقمان توتونچی

چکيده
بخشی از علم جغرافیا ،به جغرافیاي تاریخی اختصاص دارد ،ولی در تعیین حدود قلمروآن هیچ
گونه توافقی بین جغرافیدانان صورت نگرفته است .از دیدگاه برخی جغرافیدانان،در جغرافیاي
تاریخی ساختمان و اسکلت محیط ها ي جغرافیایی در دوره ها ي تاریخی تجدید بنا میگردد
و تکامل کشور ها و نقش یابی آن ها در دوره هاي تاریخی مورد توجه قرار میگیرد (شکویی
الف .)36,1364,با پذیرش این دیدگاه ،جغرافیاي تاریخی راهنمایی است براي اشخاصی که
در هنگام مسافرت و سیاحت میخواهند در ضمن سفر روزگار گذشته ،سرزمین مورد بازدید را
درنظر مجسم کنند.باتوجه به این که در مطالعات جغرافیاي تاریخی ،روابط مکانی انسان در
قلب مقاطع زمانی ،بررسی میشود ،لذا بررسی هاي جغرافیاي تاریخی ،چگونگی مسایل
جغرافیایی امروز بشر را روشن می سازند (بیگ محمدي .)1378،15 ،در تحقیق موردنظر
سعی براین شده تا با مبانی نظري جغرافیاي تاریخی "منطقه مکریان در ادوار گذشته
اللخصوص سردار عزیزخان با روش کتابخانه اي مورد توصیف قرار گیرد.

واژگان کليدي :جغرافیاي تاریخی ،کُردستان موکري ،کردها ،موکریان.

شماره  / 13بهار  / 1397ص 131 -145

لقمان توتونچی  ،1جعفر

زمانی2

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال چهارم)

جغرافياي تاریخی مکریان
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مقدمه
جغرافیا آن خ شب از دانش ب شري ا ست که از م شخ صات مناطق و نواحی مختلف زمین و پراکندگی پدیده هاي گوناگون طبیعی و
انسانی سطح آن بحث میکند و روابط انسان ومحیط و پدیده هاي مذکور را مطالعه می کند.
بخ شی از علم جغرافیا ،به جغرافیاي تاریخی اخت صاص دارد ،ولی در تعیین حدود قلمروآن هیچ گونه توافقی بین جغرافیدانان صورت
نگرفته است .از دیدگاه برخی جغرافیدانان،در جغرافیاي تاریخی ساختمان و اسکلت محیط ها ي جغرافیایی در دوره ها ي تاریخی تجدید بنا
میگردد و تکامل کشور ها و نقشیابی آن ها در دوره هاي تاریخی مورد توجه قرار میگیرد (شکویی الف.)36,1364,
تعاریف مختلفی از جغرافیاي تاریخی ارائه شده ا ست  .برخی آن را شاخه اي ازجغرافیاي ان سانی و بع ضی آن را شعبهاي از جغرافیاي
طبیعی میدانند .برخی عقیده دارندکه جغرافیاي تاریخی ر شتۀ جداگانهاي ا ست که هم از او ضاع طبیعی و هم از او ضاع اقت صادي ،ان سانی و
سیا سی در طول دورهاي از تاریخ بحث میکند ،لذا فهم و شناخت ب سیاري از ا سامی مکان هایی که در کتابهاي جغرافیا به چ شم میخورد،
فقط از طریق مطالعۀ جغرافیاي تاریخی امکان پذیر است (نهچیري) 9,1370 ،جغرافیاي تاریخی را باید به معناي مطالعه و بررسی جغرافیایی
یک منطقه دردوران هاي گذ شته دان ست و اینجا ست که تفاوت عمده بین جغرافیاي زمان حال-که برمبناي روابط مکانی ا ستوار ا ست -با
جغرافیاي تاریخی-که در آن عامل زمان نقش مهمی دارد -روشن می شود.در این شاخۀ جغرافیا با شیوه اي علمی به تشریح و تبیین پدیده
هاي مکانی در ارتبا ط با تحول آنها در طول زمان پرداخته می شووود .تحو ت در یک ناحیه یا یک پدیدج جغرافیایی ،بیانگر تغییر آن در طول
زمان است .تحو ت شاید در مدت زمان کوتاهی صورت گرفته و یا حاصل گذشت چندین قرن باشند(شکویی.)99,1378 ،
با پذیرش این دیدگاه ،جغرافیاي تاریخی راهنمایی ا س ت براي ا شخا صی که در هنگام م سافرت و سیاحت میخواهند در ضمن سفر
روزگار گذشووته ،سوورزمین مورد بازدید را درنظر مجسووم کنند.باتوجه به این که در مطالعات جغرافیاي تاریخی ،روابط مکانی انسووان در قلب
مقاطع زمانی ،بررسی میشود ،لذا بررسی هاي جغرافیاي تاریخی ،چگونگی مسایل جغرافیایی امروز بشر را رو شن می سازند (بیگ محمدي،
.)15,1378
از جمع دیدگاه هاي جغرافیدانان و مورخان میتوان جغرافیاي تاریخی را به شوووری زیرتعریف کرد :جغرافیاي تاریخی ،شوووری تغییرات
عوامل جغرافیایی در طول زمان ا ست که در آن ،تأثیر گذ شت زمان و مداخله ب شر در طبیعت و تأثیر محیط هاي جغرافیایی در پدیده هاي
تاریخی بررسووی میشووود (خیراندیش و دیگران .) 32,1378 ،پس جغرافیاي تاریخی بررسووی بیوگرافی شووهرها یا مناطق و نواحی جغرافیایی
ا ست که به ما یاري میدهدتا شهرها ،مناطق و نواحی جغرافیایی را در گذر زمان بهتر ب شنا سیم.خال صه اینکه در جغرافیاي تاریخی مطالب
جغرافیا را تا عصر حاضر باید بررسی کرد
و با آغاز بحث جغرافیا در زمان فعلی بحث جغرافیاي تاریخی خاتمه مییابد (نهچیري .)9-8,1370،از این روسوووت که مۀسوووسوووۀ
جغرافیدانان انگلیس در اوایل سال  1984درمعرفی رشته هاي تخصصی و کاربردي جغرافیا دوازدهمین رشته را که داراي جغرافیاي کاربردي
مخصوص خود است ،جغرافیاي تاریخی میداند (شکویی ب) 45-44,1364 ،

وجه تسميۀ موکریان
در برر سی جغرافیاي تاریخی مکان یا شهري فر ضی ،این که آن مکان یا شهر چه نا مهایی دا شته ،وجه ت سمیه نام ها ،مرکزیت بودن
آن ،میزان جمعیت ،محصو ت کشاورز ي ،صنایع ،معادن ،آب و هوا و ...چگونه بودهاند ،بسیار اهمیت دارد (نهچیري.)9-8,1370،اگر بپذیریم
که در جغرافیاي تاریخی ،سووواختمان و اسوووکلت محیط ها ي جغرافیایی در دوره هاي تاریخی تجدید بنا میگردد ،در این راسوووتا در مورد
جغرافیاي تاریخی موکریان ابتدا اشاره به وجه تسمیه ضروري به نظم یرسد.
البته ،تنها با یک تحقیق نمیتوان تعیین کرد که ا سامی قدیم جغرافیایی ناحیه موکریان در چه تاریخی از بین رفتهاند و ا سامی جدید
در چه روزگاري به میان آمده اند  .وجودتعداد زیادي ا سامی جغرافیایی مغولی در منطقه جلگهاي شرق و شمال شرق موکریان به حاکمیت
مغول ها در آن دوره در این منطقه ا شاره دارد ،در حالی که در منطقه کوه ستانی غرب موکریان بندرت ا سامی جغرافیایی مغولی به چ شم
میخورد (صمدي  ) 1363،15 ،وقدمت واژه هاي اماکن جغرافیایی ،بسیار بیشتر است  .بر این اساس ،محققانی چون« مکان هاي جغرافیایی
مغولی در کُرد ستان موکریا ن » مینور سکی (  ) 1957به تهیۀ مقالۀ پرداختهاند .م شکل دیگر رو شن نبودن خ صو صیات جغرافیاي تاریخی
منطقه مورد مطالعه در برخی ادوار است.
نام منطقۀ جغرافیایی مورد مطالعه به پنج شیوه در منابع درج شده است که عبارتند از :
-1کُردستان موکري (حزنی - 1938 ،تاب انی) 1358 ،
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 -2کُردستان مکري (نیکیتین)1366 ،
-3کُردستان موکریان (خضري،) 1379 ،
 -4مکریان (افخمی) 1373 ،
 -5موکریان کُردستان (چوکالی)2007 ،
در اسناد قدیمی نام مکري تحت عنوان :
منطقه ،زبان و ع شیره آمده ا ست (بدلی سی .) 1364،همچنین در دو سدج پیش نیز نام مکري در منابع براي عبارات فوق به کار رفته
است (مینورسکی .) 1983 ،با این اوصاف ،در خصوص وجه تسمیۀ واژج موکري = » و « موکریان = مکریان »و ریشۀ آن ،جمع بندي نظرات
متفاوت ارائه شده است:
الف) برخی از محققان چون بدلی سی (  ) 1364نام مکري را به سیف الدین مکري ن سبت ن سبت حکام مکري به قبیله مکریه که در
نواحی شهرزول ( شاره زور) توطن میدهند دارند ،میر سد ...سیفالدین مکري به متانت رأي و فطانت ذهن م شهور بدلی سی)372, 1364 ،
نسبت می دهند
ب) برخی محققان دیگر واژج موکریان را به قبایل ماد بوده اند که گویا یکی از « مهاکاریان »(حزنی)1382،20،
ج) عده اي عقیده دارند همانگونه که نام ایل ترکمنی ذکر شووده ،ممکن اسووت « مکریت »که نام مکري از کلمه مکریت گرفته شووده
باشد(روژبیانی)21,1381 ،
د) روژبیانی(  ) 1382عقیده دارد که واژج« مغ راه » یا « مغ ري » در اصل « موکري » بوده ،سپس به مقریان و موکریان تغییر « مغ
ریان= راه مغان= راه مغ ها » موکریان نیزیافته است .شاهان ایرانی ،حتی ساسانی ها وقتی به تاج و تخت می رسیدند ،می بایست از تیسفون
پیاده به بروند تا در برابر آتش مقدس کُرنش « شوویز = تخت سوولیمان کنونی » بر آن نهاده شوود « مغ ریان » کنند .از این رو ،چون دشووت
موکریان بر سر راه مغان بود ،نام و سرانجام به موکریان تبدیل شد (روژبیانی) 1382، 30 ،

پيشينه و منابع جغرافيایی
شایان ذکر ا ست که ب سیاري از موارد جغرافیایی موکریان مورد تحقیق واقع ن شده ا ست و نمیتوان به تمام مقا صد جغرافیاي تاریخی
نایل آمد .تقریباً تمام تألیفاتی که راجع به جغرافیاي تاریخی ایران نگارش یافته منتهی به آن اسووت که تعریف ها و گفته هاي سوویاحان اخیر
را با اطالعات مب سوطی که جغرافیا نوی سان م سلمان راجع به او ضاع مملکت در قرن دهم بر جا گذا شتهاند ،مقای سه میکنند .در جغرافیاي
تاریخی ایران ،گاه به صورت مطالعۀ موردي شهرنشینی و شهرسازي درایران و روند شهرها و شهرنشینی در طول دوره هاي تاریخی بررسی
شده است که از دیدگاه جغرافیاي تاریخی در این زمینه نگرش علمی ایجاد میکنند (رهنمایی)1371 ،
گاهی در مطالعات جغرافیاي تاریخی عشایر ایران در کانون توجه بودهاند .براي مثال،صفی نژاد (  ) 1367به بررسی جمعیت عشایري
ایران از سال  1128تا  1220هجري قمري در ایران پرداخته است و عشایر موکریان نیز در حیطه آن بررسی شدهاند .وقایع نگارکُردستانی (
 ) 1364نیز به عشایر و جمعیت آنها در کُردستان اشاراتی نموده است.
مطالعۀ موردي جغرافیاي تاریخی شهرها در ایران انگشت شمارند:
از جمله مهمترین جغرافیدانان و مستشرقانی که در دو سدج پیش به موکریان آمده ومنابع مطالعاتی نیز در این زمینه تدوین کرده اند،
عبارتند از:
 1سر کینر (  ،) 1813مسافرت به کُردستان؛ -2ج .س .بوکینگ هام (  ،) 1816مسافرت -در آسور و غیره؛
 -3ریچ (  ،) 1820شری اقامت در کُردستان؛
 -4هون .ژ .کپیل(  ،) 1831-1836سه سال اقامت در ایران؛
 -5کاپیتان ،ر .میگنان ،مسافرت زمستانه از روسیه تا کُردستان؛
 -6شرفخان ،) 1860تاریخ کُردستان؛
 -7ژاك دمورگان (  ،) 1890جغرافیاي غرب ایران و .....
دمورگان می نویسوود :از  40سووال پیش (یعنی از  ) 1850تاکنون (  ) 1890هیچ اروپایی به سووردشووت در موکریان نیامده اسووت
(دمورگان)1339 ،
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جایگاه کنونی موکریان
تاکنون اساس تقسیمات داخلی ایران را پراکندگی جمعیت و تقسیمات قبایل وگروه هاي مختلف زبانی تشکیل داده است (میر حیدر،
 ،) 107،1357لذا تغییرات درتقسیمات سیاسی در چند سدج اخیر در ایران معمول بوده ،ناهمخوانی تقسیمات سیاسی
کنونی با تقسیمات گذشته ،نتیجۀ تحول در ویژگی هاي موارد با ست .البته ،در مطالعات ناحیه اي در علم جغرافیا می توان واحدهاي
جغرافیایی را بدون توجه به مرزه اي سوویاسووی ،ایالتی و سوواحلی کنونی انتخاب کرد و بررسووی نمود (شووکوهی )62,1364 ،نطرات در مورد
محدودج کنونی و گذشته موکریان متفاوت است
منطقۀ مورد مطالعه (کُرد ستان موکري) اکنون بر بخش هایی از شمال و شمال غرب ا ستان کُرد ستان و جنوب و جنوب غرب ا ستان
آذربایجان غربی منطب ق ا ست ،که با عنوان برخی کُرد ستان شمالی  ،کُرد ستان شمالی خوانده می شود (محمودي،) 18,1375 ،را تنها براي
بخش مرکزي و شمالی کُردستان موکري به کار میبرند (جمعی از دبیران جغرافیا -)1372 ،نقشه 1
تا پس از انقالب در تقسیمات اداري منطقۀ واژه گَوِرك موکري وجود داشت ،ولی اکنون در تقسیمات سیاسی  -اداري منطقه ،آنچه از
موکریان دیرین به صورت رسمی برجاي مانده و مرقوم است ،تنها دهستان هاي مکریان شرقی ،مکریان غربی و مکریان شمالی است .مکریان
شوورقی و مکریان غربی به همراه آختاچی غربی ،بخش مرکزي شووهرسووتان مهاباد را تشووکیل می دهند و دهسووتان مکریان شوومالی یکی از
دهستان هاي بخش مرحمت آباد میاندوآب کنونی است (نقشه )2
نقشه )1کُردستان شمالی(موکریان)
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نقشه  )2دهستان هاي مکریان شرقی ،مکریان غربی و مکریان شمالی در تقسيمات اداري کنونی

جایگاه گذشته موکریان
به هنگام بحث از جغرافیاي تاریخی مکانی جغرافیایی (چون شووهر یا ناحیهاي مشووخو)،موقعیت جغرافیایی آن در دوره هاي مختلف
تاریخی از اهمیت زیادي برخوردار ا ست وبرر سی سیر تحول واحدهاي جغرافیایی در گذر زمان براي تبیین واقعیات جغرافیاي تاریخی امري
ضروري است.کُردستان موکري قدمت دیرینه دارد ،تا آنجا که دیاکونوف (  ) 1345نویسندج روسی واقعیت آن است که تاکنون دقیقا مشخو
نشووده ،انسووان ها از چه »  :در تاریخ ماد می نویسوودزمانی به سوورزمین ماد قدم نهاده اند و نمی دانیم از چه تاریخی موکریان -که بخشووی
ازسوورزمین ماد بوده -سووکونتگاه آدمیان شوود ،اما دانش بشوور تا آن جا پیش رفته که ثابت نموده ،انسووان ها از دوران سوونگی قدیم که بدان
پالئولیت می گویند در این ناحیه زیسته اند( .به نقل از روژبیانی)32,1381 ،
موکریان بخ شی از سرزمین ماد کوچک بوده ا ست .ویلیام جاکس عقیده دارد که":زرت شت در جنوب دریاچۀ ارومیه (چی چ ست) به
دنیا آمده و اینج ا از آغاز تا به امروزبوده است و از چنین موردي مورخان مادي بودن کُردها و مخصوصاً « موکریان » موطن موکریان را نتیجه
می گیرند (تابانی. )96,95,1358 ،نیکیتین(  ) 1378معتقد است " :کُردهاي مکري که افسانه هاي زیادي در بارج این محل ها می دانند آنها
را به عنوان شاهدي بر این مدعا نقل می کند که خالصترین نژاد کُرد هستند .با این حال ،ایشان بی آن که خود بدانند د یل معتبرتري دارند
بر این که اصل ومبدأ آنها به مادها می رسد و این د یل در زبانشان است که بنا به عقیده سوون بیش ازهمه لهجه هاي دیگر کُردي به زبان
او ستایی زرت شت نزدیکتر ا ست (نیکیتین .)360,359,,1387 ،ماننا در  800سال پیش از میالد در موکریان کنونی بوده ا ست .ناحیه دولت(
ماننا )دشت هاي جنوب دریاچۀ ارومیه (موکریان کنونی) واقع بوده است (روژبیانی.)33,1381 ،

تحليل فرآیند قبض و بسط سرزمين کُردستان موکریان
فرآیند قبض و بسط سر زمین ،یکی از موضوعات مهم در جغرافیاي سیاسی است که در بررسی هاي جغرافیاي تاریخی ایران کمتر به
آن پرداخته شده ا ست .نگرش تاریخی صرف در برر سی حکومت هاي ایران و تحو ت سیا سی -اجتماعی آن ها مانع توجه به این امر شده
است (حافظ نیا و ورزقانی .)75,1382،بررسی حکومت ه ا و اُمراي منطقهاي و حیطه جغرافیایی سیطره آنها و بررسی بسط و قبض سرزمین
آنها در جغرافیاي تاریخی ازاهمیت ویژهاي برخوردار است و اگر از تجربیات گذشته استفاده شود و تجربیات درحافظه تاریخی ماندگار شوند،
این مبحث جغرافیاي تاریخی ،در حل معضوووالت جغرافیاي کنونی مرتبط با موضووووع ،کاربرد پیدا میکند.در بررسوووی الگوي حاکم بر فرآیند
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پیو ستگی و گ س ستگی سرزمین ایران در دورج تاریخی ( صفویه تا انقالب ا سالمی) ،پنج سل سله صفویه ،اف شاریه ،زندیه ،قاجاریه و پهلوي به
ترتیب به قدرت رسیدهاند.
فرآیند قبض و بسط سرزمین در ایران در چهار سده اخیر داراي پنج مرحله بوده است(حافظ نیا و ورزقانی.)1382 ،
الف -فروپاشی سلسله قدرتمند (شروع گسستگی)؛
ب -تشکیل حکومت هاي خودمختار وحاکمیت هاي منطقهاي و محلی (تشدید واگرایی و گسستگی)
پ -ظهور یک شخو قدرتمند در عرصه سیاسی (آغاز همگرایی و پیوستگی سرزمین)
ت -سرکوب مدعیان ورقیبان منطقهاي و محلی (تقویت همگرایی و یکپارچگی)؛ ث -تثبیت حکومت و بسط
سرزمین با صرف نظر کردن از حاکمیت موقت عثمانی ها بر موکریان و پذیرش اینکه کُردستان موکریان اغلب جزو سیستم ایران بوده
و با عنایت به این م سأله که الگوي فوق و مراحل آن در ب سط و قبض سرزمین این ناحیه نیز دخالت دا شته ا ست تحلیل گ سترش و قبض
سرزمین در موکریان همواره وجود دا شته ،تفاوت حیطه هاي جغرافیایی آن را میتوان نتیجه فروپا شی و قدرتگیري حاکمیت ها و گاه اعمال
سلیقه ها و دیدگاه هاي سیاسی سیستم هاي حاکم در چهار سدج اخیر (از صفویه تا انقالب اسالمی)محسوب کرد.
هرچند موکریان گاه صوووحنۀ درگیري بین دولت عثمانی و صوووفویه بوده و در طول چهار سووودج اخیر حکامی با گرایش هاي قومی و
مذهبی متفاوتی داشته ،ولی همواره به عنوان بخشی از سیستم ایران از جریان هاي فروپاشی و قدرتگیري حاکمیت ها تأثیر
گرفته و بر بدنه سی ستم نیز تأثیرگذار بوده ا ست.به منظور تحلیل منطقی ب سط و قبض سرزمین موکریان ،در قالب سرزمین ایران (و
گاه در جایگاه جبهۀ کارزار و درگیري هاي ایران و عثمانی) و متأثر از آن در دو مرحله گسست سرزمینی می شود.

شروع گسست سرزمينی پس از فروپاشی سلسلۀ قدرتمند
د ر چهار قرن اخیر ،فروپاشی سلسله اُمراي قره قویونلو و آق قویونلو (در آستانه ظهورصفویه) و در آغاز دورج افشاریه (همزمان با پایان
عصر صفویه) در ایران ،باعث ایجاد گسست سرزمینی شد .در پایان سلسله زندیه (آغاز قاجاریه) ابتدا کشور به چندین منطقۀ تحت حکومت
اشوخاص مختل ف تقسویم شود.واگرایی و گسوسوت سورزمینی در پایان دورج قاجاریه (اواخر سولطنت احمد شواه قاجار)باعث ایجاد قیام هاي
متعددي شوود و مناطق خودمختاري ایجاد شوودند (نقل به مضوومون -حافظ نیا و ورزقانی .) 1382 ،در کُردسووتان موکریان شووورش سوومکو و
خوا ست ا ستقالل طلبی وي( کوچیرا.) 64,1373 ،پس از سقوط سل سله پهلوي (تا تثبیت  :کل منطقه را دربرگرفت (حکومت ا سالمی) نیز
مناطق مرزي و پیرامونی ایران به صورت مناطق آشوب زده تبدیل شدند و نافرمانی هاي محلی و منطقهاي اوج گرفت.
در کُردسووتان و به ویژه در موکریان باهدف کسووب اسووتقالل و خودمختاري فعالیت هاي سوویاسووی -نظامی و تنش هاي منطقهاي
گسترش یافت (ایزدي .) 1992 ،جریان هاي منطقهاي فوق در مقاطع زمانی و مکانی تمایل به گسست سرزمین را در منطقه رونق بخشید.
جغرافياي طبيعی
از آنجا که جغرافیاي تاریخی بازنمود ریشه هاي مسائل مکانی و فضایی گذشته ،براي تحلیل الگوها و فرآیندهاي فعلی است (شکویی،
 ) 1378، 151و با توجه به ثبات نسبی ویژگیهاي جغرافیاي طبیعی حداقل براي چند سده و فراهم شدن امکان مقایسه اطالعات بررسیهاي
انجام شده (در بطن منابع اشاره شده در متن) با وضعیت کنونی و صحت وسقم آنها ،برخی ویژگی هاي جغرافیاي طبیعی ارائه شده بررسی و
مقایسه میشوند:
توپوگرافی
در ( ) DEMاز طریق نق شه هاي توپوگرافی امکان تهیۀ مدل سه بعدي ارتفاع وجود دارد (قهرودي تالی .) 1383 ،بر ا ساس مدل سه
بعدي ارتفاعی تهیه شدج  GISمحیط منطقه ،از لحاظ توپوگرافی در کُردستان موکریان حداقل در چهار سدج اخیر دو دسته
سرزمین قابل تفکیک ،هموار و ناهموار وجود داشته اند که کوهستان و دشت وجلگه هاهستند.
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رشته کوه هاي موکریان به طور کلی
به دو دسته -1 :رشته غربی  -2سلسله جبال شرقی
تق سیم می شوند که هر دو از نظر ک شیدگی از جهت عمومی زاگرس تبعیت می کنند وجهت آنها شمال غرب -جنوب شرق ا ست.
مطالعات اخیر صووحت نوشووتار منابع جغرافیایی دمورگان (  ،) 1339مینورسووکی (  ،) 1983نیکیتین (  1366و  ،) 1378حوزنی ( ) 1938
واغلب محققان را در این زمینه نشان میدهد (نقشه .)15
براساس بررسی هاي کنونی مرتفع ترین قلۀ ارتفاعات غربی موکریان  3620متر است که کیفارستان نام دارد و در غرب پیرانشهر واقع
اسووت و پسووت ترین نقطه در محل ورود رودخانه زاب به خاك عراق (در جوار روسووتاي هرزنه) قرار دارد و ارتفاع آن از سووطح دریا  650متر
است و پست ترین نقطه موکریان محسوب میشود .در هیچ کدام از منابع ارتفاع دقیق ثبت نشده و تنها به وجود ارتفاعات بیش از  3000متر
در بخش غربی موکریان اشاره شده است (دمورگان 1339 ،؛ نیکیتین 1366 ،و حوزنی .)1938
رشتۀ شرقی ارتفاعات موکریان ،درج رودخانه زاب را در برگرفته و به موازات رشته غربی تا بخش علیاي درج رودخانه جغتو (زرینه رود)
کشیده شده است و ارتفاعات و قلل داخلی .موکریان را در بر دارد (نقشه .)15
سرزمین هاي هموار که شامل دشت ها و جلگه ها هستند ،در منطقه گسترش دارند .
مهمترین جلگه موکریان ،جلگه مهاباد ( سابالغ) ا ست که با شیب مالیم به دریاچۀ ارومیه منتهی می شود .در منابع برر سی شده به
حاصلخیزي جلگه فوق اشاره شده است (حوزنی .) 1938،دشت هاي موکریان نیز به دو دسته تقسیم می شوند :دشت هاي جوار رودخانه ها
معمو پ ست بوده ،و سعت بی شتري دارند ،ولی د شت هاي مح صور در کوه ستان ها اغلب مرتفع بوده ،و سعت چندانی ندارند .نتیجه این که
صحت نسبی مطالب منابع فوق الذکر در زمینه مسائل توپوگرافی موکریان وجود دارد.
نقشه ناهمواري ها و شبکه آبها در کُردستان موکریان

آب ها
میتوان براي رو شن نمودن و ضعیت و جهت شبکه آب ها به تهیۀ مدل هیدرولوژیکی سه بعدي پرداخت (مطیعی .) 1382 ،با فرض
ثبات ن سبی شبکه هاي ا صلی رودخانه اي درحریم ب سترهاي ا ستثنایی در دره ها حداقل در چهار سدج اخیر ،برا ساس مدل جهت جریان،از
لحاظ آبهاي سطحی و شبکۀ هیدروگرافی در کُردستان موکري دو حوضه مجز اوجود دارد :حوضۀ رودخانۀ زاب کوچک (کَلوِه ) ،که آب بخش
غربی کُردستان موکریان را جمع آوري نموده و از کشور خارج می کند و حوضۀ دریاچۀ ارومیه که حوضه اي داخلی بوده ،آب کوهستان هاي
شرقی موکریان را توسط رودخانه هاي زرینه رود ،رودخانه مهاباد و رودخانه گادر جمع آوري می کنند و به دریاچۀ ارومیه میریزند (نقشه 15
) .در منابع به طور تو صیفی خ صو صیات رودخانه هاي فوق ذکر شده ا ست و مطالب اغلب منابع همخوانی ن سبی با خ صو صیات کنونی را در
این زمینه نشان میدهند .علمی ترین منبع در این زمینه مطالعات هیأت علمی فرانسوي به سرپرستی دمورگان است(دمورگان.)1339 ،
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آب و هوا
با پذیرش ثبات نسوووبی نوع اقلیم منطقه براي چند صووود سوووال ،از لحاظ آب و هوایی کُردسوووتان موکریان داراي دو نوع آب و هواي
کوهستانی سرد در ارتفاعات و کوهستانی معتدل در دره ها و سرزمین هاي هموار جوار رودخانه هاست .از لحاظ بارندگی درج زاب خصوصیت
منح صر به فرد دا شته و با بارش بیش از  900میلی متر بر ا ساس آمار ای ستگاه هاي سینوپتیک هوا شنا سی منطقه ،در سال ن سبت به بخش
داخلی موکریان با بارش متو سط  500میلی متر شرایطی ویژه و چ شم اندازي متفاوت ایجاد نموده و پو شش جنگلی در آن گ سترش یافته
است .با توجه به اشارات منابع بررسی شده به گسترش جنگل ها تا ارتفاع  2000متري در بخش غربی موکریان و اشتغال مردم در این بخش
به فعالیت باغداري و انجام کشت و زرع در بخش شرقی موکریان (دمورگان ،) 1339 ،میتوان خصوصیات کلی عناصر جوي منطقه را با زمان
کنونی مشابه دانست و صحت اطالعات اکثر منابع را درك کرد .از لحاظ دما نیز کُردستان موکریان در ارتفاعات داراي نوسانات درجه حرارت
زیادي بوده ،در مناطق پست تر بر عکس نو سان دمایی کمتر ا ست .متوسط دماي میانگین در اکثر ایستگاه هاي هوا شنا سی منطقه از  11تا
 13درجه سانتیگراد نوسان دارد .کُردستان موکریان تحت تأثیر توده هاي مرطوب مدیترانه اي قرار دارد و درج زاب به عنوان مهمترین سلول
پر باران ک شور در موکریان قرار دارد .در این زمینه ا شارات دمورگان(  ) 1339ب سیار دقیق به نظر میر سد؛ آن جا که می نوی سد :در ف صول
سرد سال از  15دسامبر همه ساله ،ارتباطات در کرتک مطلقا قطع است.
در این موقع ،بخش هاي بانه و سردشت دیگر ارتباطی بادیگر نقاط دنیا ندارند و این وضع نابهنجار در تمام مدت زمستان تا ماه مارس
ادامه می یابد (دمورگان)16,1339 ،
جغرافياي انسانی
براسوواس منابع موجود ،در دو سوودج پیش در موکریان زندگی به دو شوویوج یکجانشووینی ونیمه کوب نشووینی بوده و مهمترین مراکز
یکجانشینی شهرهاي ساوجبالغ (مهاباد) ،بوکان،سردشت ،بانه ،سقز و اُشنویه بوده اند .بقیه جمعیت به صورت نیمه کوب نشین در قالب اي
لهاي مهم ،همچون منگور ،مامش ،ملکري ،بریاجی ،آ ن و  ...بودهاند.برخی از عشوووایر کُرد در طول تاریخ نقش مهمی بازي کرده اند و هنوز
هم از شووهرت واهمیت ویژه اي برخوردارند .در میان آنها میتوان عشووایر زیر را نام برد :در عراق بابان،هموند و هرکی ها و در ایران شووکاك،
مکري ،ارد ن ،جاف و کلهرها هستند (بلو.)9,8,1379 ،
مبانی نظري
مفاهيم نابسنده در جغرافياي تاریخی
واژه " تاریخ باگذ شته ویاحتی گذ شته ب شر هم معنا نی ست وتاریخدان اغلب دراین نگرش به سرمی برده ا ست که خود از وقایع نگار
وعتی قه شنا سی که هردو به گذ شته ب شري عالقمندتد متمایز سازد.در مبحث تاریخ معنائی فراتر از صرف صف آرائی رخدادهاي گذ شته که
ثبت آنها وظیفه وقایع نگار خواهد بود نهفته است .همچنین تاریخ به طور غیر مستقیم بیانگر چیزي متفاوت با انواع تحلیل هائی است که در
قلمرو علوم اجتما عی صورت میگیرد.عالقه ا صلی تاریخدان ارزیابی اهمیت کنش هاي گذ شته ا ست .این مفهوم تکامل وگزینش را به رو شنی
در عبارت دو واژه اي" رخدادتاریخی" می توان دید .همه رخدادها وکنش هاي گذشته از اهمیت تاریخی برخوردارنیستند :در واقع واژهاي "
رخداد تاریخی و " کنش تاریخی" ت لویحا به معنی وجود معیاري اسووت اسووتوار براین پایه که کدامین رخدادها یا کنشووهاي معین به لحاظ
اهمیت تاریخی ذاتی خوداز دیگر رخدادها وکنش ها متمایزند.پایگاهی که یک کنش یارخدادبشووري منزلت تاریخی خود را ازآن کسووب می
نماید,درفل سفه تاریخی پر سش تعیین کننده به ح ساب می آی د .هیچ تاریخدانی قادر به باز آفرینی گذ شته بدان گونه که واقعا رخ داده ا ست
نیسووت  .هرتاریخ گزینشووی از واقعیت ها را شووامل می گردد .حتی اگرمعیارهاي واقعی که براسوواس آن پدیده ها منزلت تاریخی می یابند
همیشووه روشوون نباشووند ,در وجود این چنین معیارهایی جاي هیچ گونه تردیدي نیسووت .در واقع,اگر معیارهاي گزینش فراهم نبودند ,هیچ
بنیاد منطقی دال براین که توجیهی درباره گذ شته بهتراز توجیهی دیگرا ست " م شروطبراین که هرکدام شامل احکامی واقعی با شند وجود
نمی داشووت  .مفاهیم جغرافیاي تاریخی که وسوویعا مورد پذیرش جغرافیدانان نو گرا واقع گردیده بربنیاد اندیشووه هاي تقریبا شووکل گرفته
مرتبط با معناي تاریخ ا ستوارند  .این و ضعیت تا حدود زیادي مح صول شکوفائی شرایط ویژه ناظر بر شکل گیري جغرافیاي تاریخی علمی
اسووت وخود باید از دیدگاه تاریخی در گردد .اندیشووه هاي مربوط به جغرافیاي تاریخی که توسووط چهره هاي مطرحی چون هارتس هورن
 ,ساور ,داربی و کالرك به من صه ظهور ر سیده اند بر بنیاد درکی زمانمند از تاریخ ا ستواراند .این مفهوم تاریخ و سیعا مورد پذیرش صاحب
نظران جغرافیاي تاریخی  ,از جمله ب سیاري از پژوهند گان برخوردار از باورهاي ان سان دو ستانه چون رایت قرار گرفته ا ست  .صاحب نظران
جغرافیاي تاریخی می توانند با قید این که داشووتن مفهوم صووریح از تاریخ جزا جدائی ناپذیر جغرافیاي تاریخی اسووت ,زمینه مورد عالقه
خویش را استحکام بخشیده ,برغناي آن بیفزایند .مساله مفهوم تاریخ در جغرافیاي تاریخی تا حدودي مربوط به سنت مباحث فلسفی وروش
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شناختی در جغرافیا ست  .جغرافی دانان چنین تمایل دا شتنه اند که پر سش هاي فل سفی و روش شناختی را جدا از سایر نظام ها به ح ساب
آورند .هاروي در تبیین جغرافیا قاطعانه این سنت را شک ست ,اما با این وجودجغرافی دانان تاریخی تاکنون به ندرت ن شانه اي بارز دال "بر
تشخیو این نکته که وجو د متون فراوان در فلسفه تاریخی براي آنها حائز اهمیت حیاتی است از خود نشان داده اند.
هنگامی که اندی شه هاي نو ومفاهیم تازه درباري تاریخ پیدیدار می شود ,مخاطبین آنها بی شتر جغرافی دانان  ,جامعه شنا سان ومردم
شنا سان ه ستند تا فال سفه تاریخ هرجا که در نو شته یک شخ صیت فل سفی تال ش هایی در معرفی صاحب نظران جغرافیاي تاریخی صورت
گرفته اسووت  ,آن نوشووته اغلب به طور حاشوویه اي داراي محتواي تاریخی بوده اسووت  .حتی در مواردي که صوواحب نظران جغرافیاي تاریخی
نسبت به مفاهیم منسجم تر تاریخ از خود آگاهی نشان داده اند ,این دانش معمو به طور مناسب با مفهوم جغرافیاي تاریخی موردنظر عجین
نشده است.تایید صرف یک مفهوم ,تازمانی که آن مفهوم به جزا اصلی خاستگاه کلی فرد درباري یک موضوع تبدیا نشده است ,حائز اهمیت
واقعی به ح ساب نمی آید.یک مفهوم به معنائی رو شنفکرانه تنها زمانی حائز اهمیت ا ست که بتواند منطقا در مجموعه اي من سجم از مفاهیم
جاي گیرد .براین اساس ,چنین استد ل گردید ه است که جغرافی دانان تاریخی از مفهومی بسنده از تاریخ بی بهره بوده اند.
جغرافياي تاریخی ومفهوم تاریخ
مفهوم زمانی تاریخ که در نوشووته هاي هارتس هورن ,سوواور,کالرك دیده میشووود وسوویعا به جغرافیاي تاریخی راه یافته اسووت.البته
جغرافی دانان تاریخی گمان نمی کردند بتوانندگذشته واقعی را بازسازي اما تشخیو مدانند که هر بررسی جغرافائی تاریخی شامل گزینه اي
از واقعیت هاست .واین که به طور مستقیم ویاغیر مستقیم ,توسط جغرافی دانان تاریخی ثبت شده است استوار گردیده است .اما این مفهوم
زمانی نتوانسووته اسووت هیچگونه معیار صووراحتا تاریخی را که جغرافی دانانتارخی گزینش خویش را مبناي آن انجام دهند در اختیار آنها قرار
دهد .دریک کالم  ,جغرافیاي تاریخی چیزي متفاوت با زمین شنا سی تاریخی به ح ساب نمی آید,اما ازنظر زمین شناس تارخچه ي سنگها
فرایندي از دگرگونی هاي بیرونی در صورت اشیاا است – ونمی تواند چیز دیگري باشد .تاریخ فعالیتهاي بشري که همین شیوي برخورد در
مورد آن صوووورت گرفته ازشوووناخت این نکته که کلید فهم جوامع بشوووري روابط درونبند ونه روابط بیرونی عاجز مانده اسوووت .نظام تاریخ
محدودا ست به مطالعه ي امور ب شري ,زیرا تاریخ دانان تلویحا به وجود تمایزي ا سا سی میان مطالعه ي طبیعت وجامعه ب شري پی بردا ه اند.
کالینک وود اساس اي تمایز را چنین بیان می کند  :یک فرایند طبیعی فرایندي از رویدادهاست ,انسان تنها موضوع فرایند تاریخی انگاشته
شده است  ,زیرا اوبه مثابه تنها جانداري به حساب آمده است که می اندیشد ویا تا بدان اندازه می اندیشد ویا آن قدر آشکارا می اندیشه هاي
خویش تعبیر نماید.این باور رایج که واژه تاریخ با گذ شته هم معنا ست در مطالعات جغرافیاي تاریخی تعیین کننده بوده ا ست ,به این معنی
که این باور دانشمندان را به دیدن فعالیت بشري به عنوان آفرینشی بدیع ونه آفرینشی تاریخی تشویق نموده است.شماري از مفاهیم چون
فرهنگ وویژگی هاي آن به جغرافی دانان فرهنگی فر صت داد تا درباري تفاوت هاي ا سا سی میان جهان ب شري وجهان طبیعی داد سخن
دهند.با این وجود به کارگیري این گونه مفاهیم اغلب بدین معنا بوده که پرسووش هاي تاریخی مهم هرگز مطری نگردد .به عنوان مثال " این
باور که گروه هاي قومی قادرند شالوده اي را بنه نهند که برا ساس آن بتوان جغرافیاي تاریخی یک منطقه را تبیین کرد ,براین فرض ا ستوار
ا ست که یک گروه قو می خارج از فرایند تاریخی وجود دارد نه این که به قول معروف " تو سط آن خلق ونابود می گردد  .یک ضعف ا سا سی
در سه قرن وجزیره نو شته کالرك این بود که این اثر فاقد درك رو شنی از تاریخ بود .برر سی کنش هاي گذ شته ب شر بر روي زمین ا ستعداد
تبدیل شدن به ر شته اي کامال تاریخی را دارا با شد .این ا ستعداد در صورتی می تواند واقعیت یابد که جغرافی دانان تاریخی معناي کنش
هاي بشووري داراي عالئق جغرافیائی ونه صوورفا توصوویف هاي جغرافیاي خویش را در کانون توجه قرار دهند .واژ ه" تاریخی " در این بالغت
کالمی به " نظام تاریخ " ا شاره ندارد بلکه به منظور باز شنا سی باورها وکنش هائی که ما را در فهم چگونگی شکل گیري فعالیت ب شري بر
روي زمین کمک می نمایند از باورها وکنش هائی که کمکی به ما نمی نمایند به کار رفته است .براي مرتبط ساختن فعالیت هاي جغرافیائی
به مجموعه هاي اجتماعی ونهادینه که این فعالیت در چارچوب آن شکل می گیرد تالشی هشیارانه زم است .
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نتيجه گيري
بخ شی از علم جغرافیا ،به جغرافیاي تاریخی اخت صاص دارد ،ولی در تعیین حدود قلمروآن هیچ گونه توافقی بین جغرافیدانان صورت
نگرفته است .از دیدگاه برخی جغرافیدانان،در جغرافیاي تاریخی ساختمان و اسکلت محیط ها ي جغرافیایی در دوره ها ي تاریخی تجدید بنا
میگردد و تکامل کشووور ها و نقش یابی آن ها در دوره هاي تاریخی مورد توجه قرار میگیرد (شووکویی الف .)1364،36,با پذیرش این دیدگاه،
جغرافیاي تاریخی راهنمایی ا ست براي ا شخا صی که در هنگام م سافرت و سیاحت میخواهند در ضمن سفر روزگار گذ شته ،سرزمین مورد
بازدید را درنظر مج سم کنند.باتوجه به این که در مطالعات جغرافیاي تاریخی ،روابط مکانی ان سان در قلب مقاطع زمانی ،برر سی می شود ،لذا
بررسی هاي جغرافیاي تاریخی ،چگونگی مسایل جغرافیایی امروز بشر را روشن می سازند (بیگ محمدي.)1378،15 ،
نظرات در مورد وجه ت سمیه موکریان متفاوت ا ست .ولی نظر م ستند اینکه« موکري »بوده « مغ ریان= راه مغان= راه مغ ها » بوده و
موکریان نیز « مغ راه » یا « مغ ري » در اصل و سپس به مقریان و موکریان تغییر یافته ا ست .موکریان سرزمینی کوهستانی ا ست و داراي
ناهمواري ها و دشت و جلگ ههاي محدوداست.
آب و هواي آن کوهستانی سرد (در ارتفاعات) و کوهستانی معتدل (در مناطق پست) است و آب هاي سطحی بخش غربی توسط رود
زاب (کلوه) از منطقه خارج شده و رودخانه هاي زرینه رود ،سیمینه رود ،گادر و مهاباد آب بخش کوه ستان شرقی را به دریاچۀ ارومیه وارد
میکنند.
اش ونویه وجنوب دریاچۀ ارومیه بوده و محدودج غربی آن
بر اسوواس مطالعات جغرافیاي تاریخی محدودج موکریان در شوومال ،ارتفاعات ُ
کوه هاي مرزي ایران و عراق (کنونی ) بوده است.
اشونویه همواره جزو
سوواوجبالغ مکري (مهاباد کنونی) همواره مرکز موکریان بوده و شووهرهاي سوواوجبالغ مکري ،بوکان ،سووردشووت و ُ
موکریان بوده اند  .ایل هاي منگور ،مامش ،ملکَري ،آ ن و  ...در موکریان زندگی نیمه کوب نشینی دا شته اند .برا ساس برر سی منابع اسنادي
مکتوب و سعت موکریان در دوره هاي مختلف (چهار سده اخیر) متفاوت بوده و محدوده و حیطۀ جغرافیایی آن د ستخوش تحول بوده ا ست.
گسترش (بسط) و قبض سرزمین موکریان در دوره تاریخی (صفویه تا انقالب اسالمی) تابعی از قدرتمندي و ضعف سیستم حاکمیت مرکزي
و محلی بوده و به تبع فروپاشی سلسله هاي قدرتمند گسستگی سرزمینی ایجاد شده و تشکیل حکومت هاي محلی و منطقهاي خودمختار و
نیمه مستقل آغاز شده است .در مراحل بعدي با گسترش حاکمیت قوي و مقتدر گسست سرزمینی روند کاهشی داشته است .مستشرقان و
جغرافیدانان از اوایل قرن نوزدهم میالدي به این منطقه آمده اند.
مطالعات اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بی ستم م ست شرقان فوق از دیدگاه جغرافیایی در خ صوص موکریان و سیر تحول آن از ارزش
وا یی برخوردار اسووت .به اسووتناد منابع شووغل مردم در چهار سووده اخیر زراعت ودامداري بوده اسووت .مردم موکریان از دیرباز به صووورت
یکجانشین و نیمه کوب نشین در منطقه زیسته اند ،ولی اکنون اغلب زندگی به صورت یکجانشینی است.
مدیریت هوشمندانه سیاسی امیرکبیر و احساس عمیق میهندوستی وي ،سبب شد نخبگان سیاسی مناطق مختلف و دوردست ایران
در ادارج کشور بهخدمت گرفته شوند و از توان آنان بهرهبرداري گردد .در واقع عزیزخان مکري ،تجلی اصل ارادج همگان در مدیریت کشور و
نتیجه سیا ست خردورزانۀ امیرکبیر ا ست .ارتقاي عزیزخان به منا صب ار شد سیا سی ،ن شاندهندج م شارکت برابر و عاري از تبعیض در
ساختار قدرت بود که در نتیجۀ آن ،تمایزهاي قومی و مذهبی کردها ،ب سیار کمرنگتر شد .دفاع کردها از مرزهاي ایران ،که در تنشهاي
مرزي ایران و عثمانی که به سرکردگی عزیزخان انجام میشد ،بهترین شاهد این مدعا است.
خرد سیا سی و نبوغ نظامی عزیزخان ،عامل تعیینکننده در سیا ست خارجی با عثمانی بود .سیا ست مبتنی بر عقالنیت و به دور از
تنشزایی و ماجراجویی عزیزخان ،ایران را در برابر عثمانیها م صون میدا شت و مهمترین عامل در ایجاد همدلی کردها با دولت مرکزي
آن دوره و دفاع پر شور آنان از مرزهاي ایران و سد تجاوزها و تعديهاي مرزي دولت عثمانی بود .چنین سیا ستی ،موجب شد در این دوره،
که مرزهاي ایران و عثمانی مشخو میشد ،کردهاي سنیمذهب ،به اراده و اختیار خود ،ماندن در قلمرو ایران را انتخاب کنند.
با توجه به نتایج این مطالعه ،به حکومت ایران در دورج کنونی و حاکمان آیندج این مملکت ،پیشوونهاد میشووود که با مروري بر دورج
عزیزخان مکري و شایستهسا ري امیر ،درسهاي زم را فراگیرند و در برنامهریزيهاي خود ،بهاین امر توجه داشته باشند که براي ادارج
منطقه و ایجاد روابط حسوونه با حکومت مرکزي ،تمایزات فرهنگی و دینی را در نظر گرفته مردان و زنان این منطقه را در مصوودر کارها قرار
دهند.
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