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  سدة اخیرجغرافیاي تاریخی موکریان در چهار 

  

  چکیده

تبیین جغرافیاي تاریخی موکریان در چهار سدة اخیر، محدوده و شرایط  جهت

در مورد وجه تسمیه  ها جغرافیایی کُردستان موکري براساس منابع بازسازي و دیدگاه

براساس منابع و مآخذ، موقعیت، جایگاه و وسعت  موکریان . موکریان بیان شده است

  .استي کنونی مشخص شدهها بهتر، جایگاه آن بر روي نقشه بررسی شده و براي درك

ها در طول دورة مطالعه  ها و آب در مقولۀ جغرافیاي طبیعی، به خصوصیات کلی ناهمواري

ي جغرافیاي طبیعی کنونی منطقه نیز ها در غالب منابع اشاره و براي مقایسه، ویژگی

دورة مورد مطالعه به اختصار برخی  در مبحث جغرافیاي انسانی نیز در. بررسی شده است

در تحلیل مباحث، عالوه بر موقعیت .خصوصیات جغرافیاي انسانی منطقه مطالعه شده است

ي مختلف در چهار سدة ها جغرافیایی، بسط و قبض سرزمین موکریان در دورة حاکمیت

و بسط و  نتایج  حاکی از تغییرات وسعت و حیطۀ جغرافیایی. اخیر نیز مطالعه شده است

.ستها قبض سرزمین موکریان در ارتباط با قدرتمندي و فروپاشی حاکمیت

جغرافیاي تاریخی، موکریان، کُردستان موکري، بسط سرزمینی: کلیدي هاي هواژ

  

  :مقدمه - 1

جغرافیا آن خشب از دانش بشري است که از مشخصات مناطق و نواحی مختلف زمین 

کند و روابط انسان و طبیعی و انسانی سطح آن بحث میهاي گوناگون  و پراکندگی پدیده

  .کند هاي مذکور را مطالعه می محیط و پدیده
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بخشی از علم جغرافیا، به جغرافیاي تاریخی اختصاص دارد، ولی در تعیین حدود قلمرو 

از دیدگاه برخی جغرافیـدانان،  . گونه توافقی بین جغرافیدانان صورت نگرفته است آن هیچ

ي تـاریخی  هـا  ي جغرافیـایی در دوره هـا  جغرافیاي تاریخی ساختمان و اسکلت محـیط در 

ي تاریخی مورد توجـه  ها در دوره ها یابی آنو نقش ها گردد و تکامل کشورتجدید بنا می

  ).1364،36شکویی الف، (گیردقرار می

ز اي ابرخـی آن را شـاخه  . تعاریف مختلفی از جغرافیـاي تـاریخی ارائـه شـده اسـت     

برخی عقیـده دارنـد   . داننداي از جغرافیاي طبیعی میجغرافیاي انسانی و بعضی آن را شعبه

اي است که هم از اوضـاع طبیعـی و هـم از اوضـاع     که جغرافیاي تاریخی رشتۀ جداگانه

کند، لـذا  فهـم و شـناخت    اي از تاریخ بحث میاقتصادي، انسانی و سیاسی در طول دوره

خـورد، فقـط از طریـق    هاي جغرافیا به چشم مییی که در کتابها انبسیاري از اسامی مک

  ).1370،9نهچیري، (مطالعۀ جغرافیاي تاریخی امکان پذیر است

جغرافیاي تاریخی را باید بـه معنـاي مطالعـه و بررسـی جغرافیـایی یـک منطقـه در        

کـه بـر   -لي گذشته دانست و اینجاست که تفاوت عمده بین جغرافیاي زمان حاها دوران

که در آن عامل زمان نقش مهمـی  -با جغرافیاي تاریخی -مبناي روابط مکانی استوار است

  .روشن می شود -دارد

ي مکانی در ارتباط ها در این شاخۀ جغرافیا با شیوه اي علمی به تشریح و تبیین پدیده

 تحوالت در یک ناحیه یا یک پدیدة. با تحول آنها در طول زمان پرداخته می شود

تحوالت شاید در مدت زمان کوتاهی . جغرافیایی، بیانگر تغییر آن در طول زمان است

  ).1378،99شکویی، (صورت گرفته و یا حاصل گذشت چندین قرن باشند

با پذیرش این دیدگاه، جغرافیاي تاریخی راهنمایی است براي اشخاصی که در هنگام 

گذشته، سرزمین مورد بازدید را در خواهند در ضمن سفر روزگار مسافرت و سیاحت می

  .نظر مجسم کنند
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با توجه به این که در مطالعات جغرافیاي تاریخی، روابط مکانی انسان در قلب مقاطع 

ي جغرافیاي تاریخی، چگونگی مسایل جغرافیایی ها شود، لذا بررسیزمانی، بررسی می

  ).1378،15بیگ محمدي، (سازند  ا روشن میامروز بشر ر

توان جغرافیاي تاریخی را به شرح زیر هاي جغرافیدانان و مورخان می ع دیدگاهاز جم

جغرافیاي تاریخی، شرح تغییرات عوامل جغرافیایی در طول زمان است که : تعریف کرد

ي جغرافیایی در ها در آن، تأثیر گذشت زمان و مداخله بشر در طبیعت و تأثیر محیط

پس جغرافیاي ). 1378،32خیراندیش و دیگران،(شود ي تاریخی بررسی میها پدیده

دهد تاریخی بررسی بیوگرافی شهرها یا مناطق و نواحی جغرافیایی است که به ما یاري می

  .تا شهرها، مناطق و نواحی جغرافیایی را در گذر زمان بهتر بشناسیم

رسی کرد خالصه اینکه در جغرافیاي تاریخی مطالب جغرافیا را تا عصر حاضر باید بر

نهچیري، (یابدو با آغاز بحث جغرافیا در زمان فعلی بحث جغرافیاي تاریخی خاتمه می

در  1984از این روست که مؤسسۀ جغرافیدانان انگلیس در اوایل سال ). 1370،8-9

ي تخصصی و کاربردي جغرافیا دوازدهمین رشته را که داراي جغرافیاي ها معرفی رشته

  ).45-1364،44شکویی ب،(داند است، جغرافیاي تاریخی میکاربردي مخصوص خود 

  

  :وجه تسمیۀ موکریان - 2

که آن مکان یا شهر چه  در بررسی جغرافیاي تاریخی مکان یا شهري فرضی، این

، مرکزیت بودن آن، میزان جمعیت، محصوالت ها یی داشته، وجه تسمیه نامها نام

نهچیري، (اند، بسیار اهمیت داردچگونه بوده... کشاورزي، صنایع، معادن، آب و هوا و

1370 :8-9.(  

ي جغرافیـایی در  هـا  اگر بپذیریم که در جغرافیاي تاریخی، سـاختمان و اسـکلت محـیط   

گردد، در این راستا در مورد جغرافیاي تـاریخی موکریـان   ي تاریخی تجدید بنا میها دوره

  .رسدضروري به نظر میدر چهار سدة اخیر ابتدا اشاره به وجه تسمیه 
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توان تعیین کرد که اسامی قدیم جغرافیایی ناحیه موکریان البته، تنها با یک تحقیق نمی

وجـود  . انـد اند و اسامی جدید در چه روزگاري به میـان آمـده  در چه تاریخی از بین رفته

بـه  اي شرق و شمال شرق موکریـان  تعداد زیادي اسامی جغرافیایی مغولی در منطقه جلگه

در آن دوره در این منطقه اشاره دارد، در حالی که در منطقه کوهستانی  ها حاکمیت مغول

و ) 1363،15صـمدي، (خـورد غرب موکریان بندرت اسامی جغرافیایی مغولی به چشم می

بـر ایـن اسـاس، محققـانی چـون      .ي اماکن جغرافیایی، بسیار بیشتر اسـت ها قدمت واژه

» ي جغرافیایی مغـولی در کُردسـتان موکریـان   ها مکان«ۀ به تهیۀ مقال) 1957(مینورسکی

مشکل دیگر روشن نبودن خصوصیات جغرافیاي تاریخی منطقه مـورد مطالعـه   . اندپرداخته

  .در برخی ادوار است

: نام منطقۀ جغرافیایی مورد مطالعه به پنج شیوه در منابع درج شده است که عبارتنـد از 

ـ  -1938حزنی، (کُردستان موکري ، )1366نیکیتـین،  (، کُردسـتان مکـري  )1358انی، تاب

و موکریـان کُردسـتان  ) 1373افخمـی،  (، مکریـان )1379خضري، (کُردستان موکریان

)2007چوکالی، (
1

  

بدلیسـی،  (در اسناد قدیمی نام مکري تحت عنوان منطقه، زبان و عشیره آمـده اسـت  

کـار رفتـه    براي عبارات فوق بههمچنین در دو سدة پیش نیز نام مکري در منابع ). 1364

ي هـا  همچنین در زمان اخیر کُردستان موکري موضوع رسـاله ). 1983مینورسکی، (است

  ).1379خضري، ب(دانشگاهی بوده است

= مـوکري «و » مکریـان = موکریـان «با این اوصاف، در خصوص وجه تسـمیۀ واژة  

  :و ریشۀ آن، جمع بندي نظرات متفاوت ارائه شده است» مکري

الدین مکري نسبت  نام مکري را به سیف) 1364(برخی از محققان چون بدلیسی )لفا

توطن ) زورشاره(نسبت حکام مکري به قبیله مکریه که در نواحی شهرزول«: دهند می

1364بدلیسی، (» الدین مکري به متانت رأي و فطانت ذهن مشهورسیف... رسددارند، می

،372.(  

                                               
1 - Chookali
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دهند که گویا یکی از  نسبت می» مهاکاریان«واژة موکریان را بهبرخی محققان دیگر ) ب

  ).1382،20حزنی،(اند قبایل ماد بوده

ترکمنی ذکر شده، ممکن است » مکریت«گونه که نام ایل اي عقیده دارند همان عده) ج

  ).1381،29روژبیانی، (که نام مکري از کلمه مکریت گرفته شده باشد

بوده و » مغ راه«یا » ري مغ«در اصل » موکري«ه دارد که واژة عقید) 1382(روژبیانی) د

 بوده، سپس به مقریـان و موکریـان تغییـر   » ها راه مغ= راه مغان= مغ ریان«موکریان نیز 

بایسـت از   رسـیدند، مـی   وقتی به تاج و تخت می ها شاهان ایرانی، حتی ساسانی. یافته است

بروند تا در برابـر آتـش مقـدس کُـرنش     » کنونیتخت سلیمان = شیز «تیسفون پیاده به 

بر آن نهاده شد » مغ ریان«از این رو، چون دشت موکریان بر سر راه مغان بود، نام . کنند

البته، برخـورد عقایـد در زمینـۀ    ). 1382،30روژبیانی، (و سرانجام به موکریان تبدیل شد

اي نیـز مـنعکس شـده اسـت    هنام، محدوده و حیطۀ جغرافیایی موکریان در محافـل رسـان  

  ).1379خضري ج، (

  

  :پیشینه و منابع جغرافیایی - 3

شایان ذکر است که بسیاري از موارد جغرافیایی موکریان مورد تحقیق واقع نشده 

تقریباً تمام تألیفاتی که راجع . توان به تمام مقاصد جغرافیاي تاریخی نایل آمداست و نمی

ي ها و گفته ها نگارش یافته منتهی به آن است که تعریفبه جغرافیاي تاریخی ایران 

نویسان مسلمان راجع به اوضاع مملکت سیاحان اخیر را با اطالعات مبسوطی که جغرافیا

اطالعات ما راجع به نیمۀ دوم قرون وسطی . کننداند، مقایسه میدر قرن دهم بر جا گذاشته

کنداي این نقیصه را جبران میاندازه فقط کتاب حمداهللا قزوینی است که تا. اندك است

لذا براي تعیین جایگاه، وسعت و گسترش و قبض سرزمین موکریان ). 1358،5بارتولد، (

ارائه شده در زمینۀ جغرافیاي (به بررسی طیف وسیعتر منابع، نسبت به مقاالت دیگر

  .پردازیممی) تاریخی مناطق دیگر ایران



  92ش  -فصلنامه تحقیقات جغرافیایی  134

بارتولد از دیدگاه مترجم کتاب، جامعترین کتابی . و تذکره جغرافیاي تاریخی ایران

بر اساس ). 1358،4بارتولد، ( است که دربارة جغرافیاي تاریخی ایران نگاشته شده است

نظر نویسندة کتاب فوق، تذکره جغرافیاي تاریخی ایران، تذکره مختصري است در 

دوار مختلف، مرکز حیات تر نقاطی است که در اجغرافیاي ایران و نسبتاً شرح مفصل

اند و آنها را مشخص کنندة درجۀ ارتباط حیات تاریخی با اوضاع  تاریخی ایران واقع شده

که در آن در زمینۀ موکریان اطالعات ) 1358بارتولد، (اندجغرافیایی ایران دانسته

  .اي ارزشمندي وجود نداردناحیه

موردي شهرنشینی و شهرسازي در در جغرافیاي تاریخی ایران، گاه به صورت مطالعۀ 

ي تاریخی بررسی شده است که از ها ایران و روند شهرها و شهرنشینی در طول دوره

  ).1371رهنمایی، (کننددیدگاه جغرافیاي تاریخی در این زمینه نگرش علمی ایجاد می

ل، براي مثا. اندگاهی در مطالعات جغرافیاي تاریخی عشایر ایران در کانون توجه بوده

هجري قمري  1220تا  1128به بررسی جمعیت عشایري ایران از سال ) 1367(صفی نژاد

وقایع نگار . انددر ایران پرداخته است و عشایر موکریان نیز در حیطه آن بررسی شده

  .نیز به عشایر و جمعیت آنها در کُردستان اشاراتی نموده است) 1364(کُردستانی

در ) 1385(رضوانی. تاریخی شهرها در ایران انگشت شمارندمطالعۀ موردي جغرافیاي 

بررسی و مطالعه موردي جغرافیاي تاریخی ساوه بیشتر به اماکن جغرافیایی شهر مذکور در 

گذر زمان اشاره دارد و در مطالعۀ موردي جغرافیاي تاریخی مناطق و نواحی جغرافیایی نیز 

»  20و اوایـل قـرن    19اریخی گـیالن در قـرن   مروري بر جغرافیاي ت«می توان به مقالۀ 

به عنوان یکی از مهمترین منابع (ها اشاره کرد، که نویسندگان در نگارش آن  به سفرنامه

موقعیـت  : انـد و محورهـاي بحـث آن شـامل    تکیه کرده) پژوهش در جغرافیاي تاریخی

رمیـران و می(جغرافیایی، اوضاع اجتماعی، سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادي گـیالن اسـت     

نویسندگان فوق در ضمن بررسی جغرافیاي تاریخی به بیـان وجـه   ). 1385،197کهنسال، 

  .اندتسمیه، موقعیت جغرافیایی اماکن و تقسیم بندي والیات نیز پرداخته
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و  از جمله مهمترین جغرافیدانان و مستشرقانی که در دو سدة پیش به موکریان آمده

  :اند، عبارتند ازمینه تدوین کردهمنابع مطالعاتی نیز در این ز

مسافرت ، )1816(بوکینگ هام. س. ج -2؛ مسافرت به کُردستان، )1813(سر کینر -1

- 1836(کپیل. ژ. هون -4؛ شرح اقامت در کُردستان، )1820(ریچ -3؛ در آسور و غیره

یه تا مسافرت زمستانه از روسمیگنان، . کاپیتان، ر -5؛ سه سال اقامت در ایران، )1831

، )1844(جونس. ف. ج -7؛ مسافرت به کُردستان، )1834(فرزر. ب. ج -6؛ کُردستان

شرفخان  -9؛ مسافرت در کُردستانواگنر، . م -8؛ شرح سفر در بخشی از کُردستان

؛ کُردستانها در تنسی، )1864(مارس. و. د - 10؛ تاریخ کُردستان، )1860–62(بدلیسی

. ا. کلنل ر -12؛ تحت الحمایه جدید ما، ترکیه آسیا، )1879(کو آن. س. ج -11

؛ ها، کُردها، ارامنهترك، )1880(کریگ. ج -13؛ رشته جبال کُردستان، )1879(کار

ایران و مسافرت در، )1890(بیشوپ -15؛ در کُردستان، )1886(بیندر. اچ -14

.....و  جغرافیاي غرب ایران، )1890(ژاك دمورگان -16؛ کُردستان

یکی از معتبرترین منابع جغرافیایی در زمینۀ ) 1339دمورگان، (جغرافیاي غرب ایران

صفحه از جلد دوم کتاب مذکور تحت عنوان کُردستان  48. کُردستان موکري است

  .موکري، به بررسی جغرافیاي موکریان پرداخته است

هیچ اروپایی به ) 1890(تاکنون) 1850یعنی از (سال پیش 40از : نویسد دمورگان می

  ).1339دمورگان، (سردشت در موکریان نیامده است

تحت عنوان ساوجبالغ در زمینـۀ  ) ترین کُردشناس به عنوان برجسته(مقالۀ مینورسکی 

رودخانۀ زاب و کُردستان موکري، یکی از مهمتري منابع جغرافیایی این خطه اسـت و از  

ةالمعـارف اسـالمی منـدرج اسـت     اهمیت و ارزش واالیی برخوردار اسـت کـه در دایر  

  ).1378،90نیکیتین، (

منبع معتبر دیگر در زمینۀ جغرافیـاي موکریـان توسـط نیکیتـین نگـارش یافتـه کـه        

، مباحـث جغرافیـایی   )1366نیکیتـین، (دیدگاهی علمی در بررسی جغرافیایی منطقـه دارد 
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اي  از جایگاه ویـژه  کتاب فوق بر مطالعات مینورسکی متکی است و از دیدگاه جغرافیایی،

  .برخوردار است

) از ابتداي تاریخ تا دورة سیف الدین موکري(کردستان موکریان یا آتروپاتین

اي به جغرافیایی به زبان کُردي است که به صورت ناحیه -قدیمیترین کتاب تاریخی

این کتاب در ). 1379و خضري د،  1938حوزنی، (مطالعات موکریان پرداخته است

بخش جغرافیاي آن که اختصاصاً به کُردستان موکري . فارسی برگردانده شدبه  2003

  ).1382حزنی، (پردازد و متکی بر منابع قبلی است، از اهمیت زیادي برخوردار است می

کتابی اختصاصاً جغرافیایی در مورد ناحیۀ » در نمونۀ کُردستان موکري«کُردستان 

غرافیاي طبیعی، انسانی و اقتصادي این کتاب ي جها بخش). 1358تابانی، (موکریان است

هاي آماري  از ارزش علمی برخوردار است، چون عالوه بر منابع پیشین به اطالعات و داده

  .نیز تکیه دارد) شمسی 1345(زمان نگارش

تنها کتاب در مورد جغرافیاي طبیعی این » جغرافیاي طبیعی کُردستان موکریان«کتاب

گاه علمـی و سیسـتماتیک تـدوین شـده و بـه مباحـث تخصصـی        ناحیه است که با دید

شناســی کُردســتان موکریــان ژئومورفولـوژي، هیــدرولوژي، آب و هواشناســی و زمـین  

گیري از بیش از یکصد  با توجه به بهره: نویسدثروتی در مقدمۀ کتاب فوق می. پردازد می

اي در مباحث  جایگاه ویژه ها و آمار به روز، این کتاب از و چهل و پنج منبع علمی و داده

  ).1379،10خضري الف، (جغرافیاي طبیعی این خطه برخوردار است

بقیۀ منابع در دسترس در زمینۀ کُردستان موکري بیشتر فرعی بوده و به صورت گذرا 

  .اندمنطقه را بررسی کرده تاریخیمباحث جغرافیایی و 

  

  :جایگاه منطقه مورد مطالعه -4

تقسیمات داخلی ایران را پراکندگی جمعیت و تقسیمات قبایل و تاکنون اساس 

، لذا تغییرات در )1357،107میر حیدر، (ي مختلف زبانی تشکیل داده استها گروه

تقسیمات سیاسی در چند سدة اخیر در ایران معمول بوده، ناهمخوانی تقسیمات سیاسی 
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البته، در مطالعات . د باالستي موارها کنونی با تقسیمات گذشته، نتیجۀ تحول در ویژگی

توان واحدهاي جغرافیایی را بدون توجه به مرزهاي سیاسی،  اي در علم جغرافیا می ناحیه

  ).1364،62شکوهی، (ایالتی و ساحلی کنونی انتخاب کرد و بررسی نمود

نطرات در مورد محدودة کنونی و گذشته موکریان متفاوت است، لذا براي تبیین 

به جایگاه، بسط و ) کُردستان موکري(مقوله جغرافیاي تاریخی موکریان  حقایق در بحث

  .پردازیممی) صفویه تا انقالب اسالمی(قبض سرزمینی آن در چهار سدة اخیر

  

  :جایگاه کنونی موکریان -4-1

یی از شمال و شمال غرب ها اکنون بر بخش) کُردستان موکري(منطقۀ مورد مطالعه

و جنوب غرب استان آذربایجان غربی منطبق است، که با عنوان استان کُردستان و جنوب 

برخی کُردستان شمالی ). 1نقشه (، )18، 1375محمودي، (شودکُردستان شمالی خوانده می

جمعی از دبیران (برندکار میرا تنها براي بخش مرکزي و شمالی کُردستان موکري به

  ).1372جغرافیا،

اري منطقۀ واژه گَوِرك موکري وجود داشت، ولی تا پس از انقالب در تقسیمات اد

اداري منطقه، آنچه از موکریان دیرین به صورت رسمی بر  -اکنون در تقسیمات سیاسی 

هاي مکریان شرقی، مکریان غربی و مکریان  جاي مانده و مرقوم است، تنها دهستان

بخش مرکزي مکریان شرقی و مکریان غربی به همراه آختاچی غربی، . شمالی است

ي بخش ها دهند و دهستان مکریان شمالی یکی از دهستان شهرستان مهاباد را تشکیل می

  ).2نقشه (مرحمت آباد میاندوآب کنونی است 
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  )موکریان(کُردستان شمالی)1نقشه 

  

  
  

  هاي مکریان شرقی، مکریان غربی و مکریان شمالی در تقسیمات اداري کنونی دهستان) 2نقشه 
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  :جایگاه گذشته موکریان-4-2

، )اي مشخصچون شهر یا ناحیه(به هنگام بحث از جغرافیاي تاریخی مکانی جغرافیایی

ي مختلف تاریخی از اهمیت زیادي برخـوردار اسـت و   ها موقعیت جغرافیایی آن در دوره

بررسی سیر تحول واحدهاي جغرافیایی در گذر زمـان بـراي تبیـین واقعیـات جغرافیـاي      

  .امري ضروري است تاریخی

نویسندة روسـی  ) 1345(کُردستان موکري قدمت دیرینه دارد، تا آنجا که دیاکونوف

ها از چه  واقعیت آن است که تاکنون دقیقا مشخص نشده، انسان«: می نویسد تاریخ ماددر 

کـه بخشـی از   -دانیم از چـه تـاریخی موکریـان    اند و نمی زمانی به سرزمین ماد قدم نهاده

سکونتگاه آدمیان شد، اما دانش بشر تا آن جا پـیش رفتـه کـه ثابـت      -سرزمین ماد بوده

» انـد  گویند در این ناحیه زیسته که بدان پالئولیت می ها از دوران سنگی قدیم نموده، انسان

  ).1381،32به نقل از روژبیانی، (

: ویلیام جاکس عقیده دارد که. موکریان بخشی از سرزمین ماد کوچک  بوده است

به دنیا آمده و اینجا از آغاز تا به امروز ) چی چست(زرتشت در جنوب دریاچۀ ارومیه"

 و از چنین موردي مورخان مادي بودن کُردها و مخصوصاًبوده است » موکریان«موطن 

  .")95-1358،96تابانی، (گیرند  موکریان را نتیجه می

هاي زیادي در بارة این  کُردهاي مکري که افسانه": معتقد است) 1378(نیکیتین

د کند که خالصترین نژاد کُر دانند آنها را به عنوان شاهدي بر این مدعا نقل می ها می محل

آن که خود بدانند دالیل معتبرتري دارند بر این که اصل و  با این حال، ایشان بی. هستند

به عقیده سوون بیش از رسد و این دالیل در زبانشان است که بنا مبدأ آنها به مادها می

359، 1378نیکیتین، (هاي دیگر کُردي به زبان اوستایی زرتشت نزدیکتر است همه لهجه

-360.("  

در » ماننا«ناحیه دولت . سال پیش از میالد در موکریان کنونی بوده است 800در  ماننا

،1381روژبیانی، (واقع بوده است) موکریان کنونی(هاي جنوب دریاچۀ ارومیه  دشت

33.(  
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  :ها مواد و روش - 5

تاریخی بوده  -اي و دفتري با رویکردي جغرافیايروش تحقیق در این مطالعه کتابخانه

بنـدي و نهایتـاً   و اسناد مکتوب گـردآوري و طبقـه   ها اطالعات مورد نیاز از کتاب. است

به استناد مطالب موجود در منـابع و مآخـذ معتبـر، تحدیـد حـدود واحـد       . اند تحلیل شده

ي کنـونی بازسـازي و تغییـرات وسـعت     هـا  جغرافیایی کُردستان موکري بر روي نقشـه 

  .بیین شده استجغرافیایی آن در طول چهار سدة اخیر ت

از آن جهت که جغرافیاي تاریخی به بیان وضعیت فضایی خاص در گذشته می پردازد 

،1377شبلینگ، (و زمینه را براي انجام مطالعات تطبیقی با اعصار دیگر فراهم می آورد

براي مطالعۀ جغرافیاي طبیعی و انسانی منطقه در طول دورة زمانی فوق، از منابع  ،، لذا)163

و مراجع معتبر استفاده شده و براي تحلیل نهایی، اوضاع طبیعی و انسانی زمان حال مورد 

و رقومی سازي  ها لذا در بخش توپوگرافی و آبها بر اساس نقشه. گرفته استتوجه قرار 

تولید شده و پس از آن تفسیر  GISدر محیط نرم افزارهاي ) DEM(آنها مدل سه بعدي

ي هواشناسی ها آمار و ارقام ایستگاه در مبحث آب و هوا نیز از. صورت گرفته است

در نهایت، برخی خصوصیات جغرافیاي انسانی . گیري شده استسینوپتیک منطقه بهره

  .کنونی نیز به اختصار بررسی شده اند

  

  :تجزیه و تحلیل - 6

ي تاریخی قابل ها موقعیت و فضاي جغرافیایی از جمله عواملی هستند که در بررسی

یی که دربارة جغرافیاي ها برخی از کتاب). 32: 1378خیر اندیش و دیگران،(توجه هستند

،1370نهچجیري، (انداي تنظیم شدهي ناحیهها اند، براساس تقسیم بنديتاریخی نوشته شده

استناد به موارد فوق در جغرافیاي تاریخی ناحیه موکریان مباحث  توان بالذا می). 10

ي پیشین را بازسازي نمود و قبض و بسط سرزمین کُردستان موکریان ها جغرافیایی دوره

  :را تحلیل نمود
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  :تحلیل فرآیند قبض و بسط سرزمین کُردستان موکریان - 1- 6

غرافیاي سیاسی است که فرآیند قبض و بسط سرزمین، یکی از موضوعات مهم در ج

نگرش تاریخی . ي جغرافیاي تاریخی ایران کمتر به آن پرداخته شده استها در بررسی

مانع توجه به این  ها اجتماعی آن -ي ایران و تحوالت سیاسیها صرف در بررسی حکومت

اي و و اُمراي منطقه ها بررسی حکومت). 1382،75حافظ نیا و ورزقانی، (امر شده است

جغرافیایی سیطره آنها و بررسی بسط و قبض سرزمین آنها در جغرافیاي تاریخی از  حیطه

اي برخوردار است و اگر از تجربیات گذشته استفاده شود و تجربیات در اهمیت ویژه

حافظه تاریخی ماندگار شوند، این مبحث جغرافیاي تاریخی، در حل معضالت جغرافیاي 

  .کندپیدا می کنونی مرتبط با موضوع، کاربرد

در بررسی الگوي حاکم بر فرآیند پیوستگی و گسستگی سرزمین ایران در دورة 

، پنج سلسله صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه و پهلوي )صفویه تا انقالب اسالمی(تاریخی

  .اندبه ترتیب به قدرت رسیده

مرحله بوده استفرآیند قبض و بسط سرزمین در ایران در چهار سده اخیر داراي پنج 

  ):1382حافظ نیا و ورزقانی، (

ي خودمختار و ها تشکیل حکومت - ؛ ب)شروع گسستگی(فروپاشی سلسله قدرتمند -الف

ظهور یک شخص  -پ). تشدید واگرایی و گسستگی(اي و محلیي منطقهها حاکمیت

سرکوب مدعیان و  -؛ ت)آغاز همگرایی و پیوستگی سرزمین(قدرتمند در عرصه سیاسی

تثبیت حکومت و بسط  -؛ ث)تقویت همگرایی و یکپارچگی(اي و محلیرقیبان منطقه

  .سرزمین

بر موکریان و پذیرش اینکه  ها با صرف نظر کردن از حاکمیت موقت عثمانی

کُردستان موکریان اغلب جزو سیستم ایران بوده و با عنایت به این مسأله که الگوي فوق 

این ناحیه نیز دخالت داشته است به تحلیل آن در  و مراحل آن در بسط و قبض سرزمین

  .پردازیماي میمقیاس محلی و منطقه
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ي ها گسترش و قبض سرزمین در موکریان همواره وجود داشته، تفاوت حیطه

 ها و گاه اعمال سلیقه ها گیري حاکمیتتوان نتیجه فروپاشی و قدرتجغرافیایی آن را می

) از صفویه تا انقالب اسالمی(اکم در چهار سدة اخیري حها ي سیاسی سیستمها و دیدگاه

  .محسوب کرد

هرچند موکریان گاه صحنۀ درگیري بین دولت عثمانی و صفویه بوده و در طول 

ي قومی و مذهبی متفاوتی داشته، ولی همواره به ها چهار سدة اخیر حکامی با گرایش

تأثیر  ها گیري حاکمیتقدرتهاي فروپاشی و  عنوان بخشی از سیستم ایران از جریان

  .گرفته و بر بدنه سیستم نیز تأثیرگذار بوده است

و گاه (به منظور تحلیل منطقی بسط و قبض سرزمین موکریان، در قالب سرزمین ایران

ثر از آن در دو مرحله أو مت) ي ایران و عثمانیها در جایگاه جبهۀ کارزار و درگیري

  :گسست سرزمینی بررسی می شود

  :شروع گسست سرزمینی پس از فروپاشی سلسلۀ قدرتمند-الف

در آستانه ظهور (در چهار سدة اخیر، فروپاشی سلسله اُمراي قره قویونلو و آق قویونلو

در ایران، باعث ایجاد ) همزمان با پایان عصر صفویه(و در آغاز دورة افشاریه) صفویه

ابتدا کشور به چندین منطقۀ ) هآغاز قاجاری(در پایان سلسله زندیه . گسست سرزمینی شد

  .تحت حکومت اشخاص مختلف تقسیم شد

) اواخر سلطنت احمد شاه قاجار(واگرایی و گسست سرزمینی در پایان دورة قاجاریه 

حافظ  -نقل به مضمون(ي متعددي شد و مناطق خودمختاري ایجاد شدندها باعث ایجاد قیام

شورش سمکو و خواست استقالل طلبی وي در کُردستان موکریان ). 1382نیا و ورزقانی، 

تا تثبیت (پس از سقوط سلسله پهلوي).  64: 1373کوچیرا،(کل منطقه را دربرگرفت

نیز مناطق مرزي و پیرامونی ایران به صورت مناطق آشوب زده تبدیل ) حکومت اسالمی

کریان با در کُردستان و به ویژه در مو. اي اوج گرفتي محلی و منطقهها شدند و نافرمانی

اي ي منطقهها نظامی و تنش -ي سیاسیها هدف کسب استقالل و خودمختاري فعالیت
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اي فوق در مقاطع زمانی و مکانی تمایل هاي منطقه جریان ).1992ایزدي،(گسترش یافت

  .به گسست سرزمین را در منطقه رونق بخشید

هاي  حاکمیتهاي خودمختار و  تشدید گسست تجزیه سرزمین و تشکیل حکومت -ب

  :اي محلی و منطقه

ي ها ، حکومتها در دورة زمانی صفویه تا انقالب اسالمی پس از فروپاشی سلسله

در کُردستان و به ویژه . ي محلی و منطقه اي متعدد تشکیل شدندها خودمختار و حاکمیت

ي ها توان به ظهور حاکمیتدر موکریان پس از فروپاشی قره قویونلو و آق قویونلوها می

اوج گسترش ). 1378،28ابریشمی، (هجري اشاره کرد 13اُمراي کرد تا اواسط قرن 

شد و قدرت اُمراي کُرد، گاه منجر به خارج شدن بخشی از منطقه از تابعیت ایران می

در اداره . شدحیطۀ اختیار خوانین محلی اداره میبعضی اوقات موکریان به طور کامل در

هاي امیرنشین مکري و اردالن در کُردستان ایران تا اواخر  منطقه«: منطقه موکریان آمده

  ).1363،7صمدي، (» شد قرن نوزدهم به وسیله خوانین کُرد اداره می

سقوط و فروپاشی افشاریان نیز منجر به تشکیل حکومت هاي خودمختار محلی و 

این دوره ، آزادخان افغان در )موکریان(در کُردستان و جنوب آذربایجان. اي شدمنطقه

پس از فروپاشی سلسله زندیه نیز در کُردستان تحت حکومت اعقاب قاردوچی . ظاهر شد

  ).1382حافظ نیا و ورزقانی، (اي ایجاد شدقدیم حکومت منطقه

قیام اسماعیل آقا سمکو در پایان دورة قاجاریه و آغاز دورة پهلوي به مـدت چهـارده   

دنشین غرب دریاچۀ ارومیه را در برگرفت سال بخش اعظم کُردستان موکري و مناطق کُر

  .و منجر به واگرایی سرزمینی گردید

در آغاز حکومت پهلوي دوم، تشدید گسست سـرزمینی منجـر بـه اعـالم جمهـوري      

ــان ــاد(کُردســتان در مرکــز موکری شــد 1946توســط قاضــی محمــد در ســال ) مهاب



  92ش  -فصلنامه تحقیقات جغرافیایی  144

)1963اگلتون،(
2

موکریان دانست که از نظر زمانی توان این مساله را اوج واگرایی در می. 

  .حدود یک سال و از نظر مکانی بخش اعظم موکریان را شامل بود

شمسی  1346-1347هاي و حوادث سال 1342و  1332هاي سال هاي  حوادث و جریان

اي علیه رژیم پهلوي بر ساختار منطقه و هاي محلی و منطقهدر موکریان و سرکوب قیام

پس از فروپاشی سلسله پهلوي نیز موکریان کانون .بوده استسیستم ایران تأثیرگذار 

اي به منظور نیل به خودمختاري هاي محلی و منطقهنظامی شد و شورش -هاي سیاسیبحران

  .با فعالیت احزاب سیاسی به اوج خود رسید

هاي تاریخی مورد مطالعه، پس از مراحل فوق، مرحله ظهور شخص قدرتمند در دوره

اي و محلی و تثبیت حکومت و یکپارچگی سرزمین را به و رقیبان منطقه سرکوب مدعیان

  .اي مشخص بوده استدنبال داشته که انعکاس آن در مقیاس ملی و منطقه

براي . متوازنی برخوردار استایران جزو کشورهاي قومی است و از ساختار قومی نا

اده از ابزار قدرت نظامی از تداوم همگرایی سیاسی و یکپارچگی سرزمین باید قبل از استف

بهترین راه براي ایجاد وحدت ملی و تقویت حکومت، . راهکارهاي سیاسی استفاده نمود

مشارکت دادن و استفاده از  قابلیت هاي محلی و قومی در امور سطح ملی در ابعاد سیاسی، 

 سیاست بعدي توزیع جغرافیایی قدرت توسط. اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی می باشد

  ).1382حافظ نیا و ورزقانی، (حکومت مرکزي در قالب الگوي یکسان و برابر است

  

  :سیر تحول زمانی بسط و قبض سرزمینی کُردستان موکریان - 2- 6

تشکیل شده ) موکري(اصطالح کُردستان موکریان از دو بخش، کُردستان و موکریان

کر شده است و گزنفون ذ» نمري«و » کاردا«نام کُردستان در کتیبه هاي آشوري . است

» کردوخی«یا » کردوك«هاي زاگرس زندگی می کردند، به نام از مردمی که در کوه

                                               
2 - Eagleton
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در نیمه دوم قرن ششم هجري سلطان سنجر سلجوقی قسمت غربی ایالت . نام برده است

  ).1370،298نهچیري، (جبال را کُردستان نامیده است

به طور وسیعی ) چهاردهم میالدي(نام موکریان نیز از آغاز سده هشتم هجري قمري 

، ولی در خصوص سیر )1381،31روژبیانی،(هاي تاریخی و جغرافیایی آمده است در کتاب

توان  البته می. تحول زمانی بسط و قبض سرزمینی آن بین محققان اختالف نظر وجود دارد

سی هاي تاریخی و سیا دلیل اختالف نظرهاي موجود در زمینه وسعت آن را به جریان

حکومت اُمراي موکریان در طول دوره هاي تاریخی تغییرات فراوان بسط . مرتبط دانست

  ).1938حوزنی،(و قبض سرزمینی داشته است

براي پرهیز از پیش داوري، به بررسی سیر تحول زمانی وسعت جغرافیایی موکریان در 

موجود در اسناد بر هاي منابع جغرافیایی و تاریخی معتبر پرداخته شده است و مرزبندي

  ):46-47، 1380بختیاري،(ونی مشخص شده انداساس زمان، بر روي نقشۀهاي کن

دانسته که از چهار صد ) آتروپاتگان(موکریان را سرزمین ماد کوچک ) 1938(حوزنی

، گروس، )سنندج(سال قبل از میالد تا  آغاز صفویه موقعیت آن بین دریاچۀ ارومیه، سنه

موکریان از جنوب و جنوب ). 3نقشه (و ارتفاعات هورامان بوده استزاب بزرگ، دیاله 

در . غرب دریاچۀ ارومیه تا مرز کنونی عراق و در امتداد مرز تا هورامان گسترش دارد

مرز آن از جنوب مراغه به سمت . شرق موکریان مشتمل بر تیلکو و صائین قلعه است

  ).1938،11حوزنی، (شود جنوب شرق دریاچۀ ارومیه منتهی می

سال قبل از میالد است و اگر به  400) آتروپاتگان(موکریان همان سرزمین ماد کوچک 

در مرکز موکریان ) سابالغ(ي پیش از میالد مسیح بنگریم، جایگاه شهر ساوجبالغها نقشه

حوزنی، (در جنوب شرق سقز و در شرق موکریان صائین قلعه واقع است . قرار دارد

1938،12.(  
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-سال قبل از میالد تا  آغاز صفویه 400از ) آتروپاتگان(موکریان سرزمین ماد کوچک  -)3نقشه

  ،)1382و حزنی1938حوزنی،(

ترین منبع تاریخی که به موکریان و حیطۀ آن به عنوان والیـت مکـري اشـاره     ارزنده

در . است، که بیش از چهار سده پیش نگاشته شده اسـت ) 1364(کند، شرفنامه بدلیسی  می

امیر بیگ بن شیخ حیدر بعد از فوت عمش اطاعت شـاه طهماسـب   .... «: این کتاب آمده

  ).1364،375بدلیسی، (» ...نموده، ایاالت والیت مکري از دیوان شاهی بدو مفوض گشت

محدودة موکریان از صفویه تا آغاز حکومت ناصرالدین شـاه قاجـار را   ) 1381(روژبیانی

ومیه، اُشنویه، الجان، نقده، پیرانشهر، صائین قلعـه، سـاوجبالغ،   سلماس، ار: سرزمینی شامل

داند کـه  بوکان، میاندوآب، مراغه، سردشت، سقز، بانه و مناطق دیگري در این حدود می

دهنـد،   هاي آذربایجان غربی و کُردستان ایـران را تشـکیل مـی    امروزه بخش اعظم استان

  ).1381،31روژبیانی، ) (4نقشه (
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  )1381روژبیانی،(-محدودة موکریان از صفویه تا آغاز حکومت ناصرالدین شاه قاجار-)4نقشه

  

میالدي به کُردستان  1890به همراه هیأت علمی فرانسوي در سال ) 1339(دمورگان

وي در . موکریان آمده و حدود سه ماه در این منطقه به مطالعه ُجغرافیایی پرداخته است

شاه قاجار، در توصیف جغرافیاي طبیعی منطقه موکریان،  اواخر دورة حاکمیت ناصرالدین

کُردستان مکري بنابراین به طور ":کند هاي مکري را به دو دسته کلی تقسیم میکوه

دامنه شمال شرقی که رودهاي عمده : گردد طبیعی به دو دامنه مشخص و متمایز تقسیم می

. ")1339،3دمورگان، (ي کَلوه آن جغتو و تتهواند و دامنه جنوب غربی یا حوضه علیا

نقشه (،)1339،60دمورگان،(مترند  3000بین اشنو و آالن قلل عمده جملگی متجاوز از 

5.("  
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  جایگاه موکریان در اواخر دورة حاکمیت ناصرالدین شاه قاجار ) 5نقشه

  )1339دمورگان، (–) 1890سال (

  

دهات و ابنیه موکریان در اواخر دمورگان در مبحث جغرافیاي انسانی در ذکر شهرها، 

  :نویسد دورة حاکمیت ناصرالدین شاه قاجار می

مهمترین شهر مناطق واقع بین مرز عثمانی و رود جغتو بدون تردید ساوجبالغ مرکز  "

  ).1339،42دمورگان، (سیاسی و تجاري تمامی ناحیه است 

ایران در اواسط  در مورد جایگاه موکریان و کُردستان مکري در) 1366(نیکیتین

:نویسد دوره قاجاریه تا پایان پهلوي اول می

. در شرق زاگرس که حاشیۀ غربی فالت ایران است، کُردستان ایران واقع شده است"

کُردستان مکري و : کنند جغرافیدانان امروزي ایران، این منطقه را به سه بخش تقسیم می

  ).6نقشه ()1366،92نیکیتین، ("گروس، کُردستان اردالن و کُردستان کرمانشاهان
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ارتفاع بلندترین ... نامند می) یا بیجار(آنان بخش اول را کُردستان مکري و گروس 

و ) شنو(هاي مزبور بین شهرك اُشنویهکوه. رسد متر می 3200هاي این بخش به  قله

بردسیر و  هايتر به موازات آنها سلسله کوه در قسمت شرقی. اند هاي آالن واقع شده گردنه

از رشته کوه ). 7نقشه (شوند مکري کشیده شده است که با درة رود جغتو از هم جدا می

کند و قسمت دوم آن به نام کورتک موسوم است که تا  اول رودخانه تاتاهو عبور می

  ").1366،92نیکیتین، (رود ساوجبالغ و جنوب دریاچۀ ارومیه پیش می

  

  

- ایران از دیدگاه جغرافیدانان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستمبندي کُردستان تقسیم) 6نقشه

  )1366نیکیتین،(
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  )1378و  1366نیکیتین،(محدودة کُردستان مکري در پایان عصر قاجار  ) 7نقشه 

  

پردازد و  می) مهاباد(در توضیح شهرهاي موکریان به شهر ساوجبالغ ) 1373(افخمی

وجبالغ مرکز نواحی کُردنشین بوده است و در آعاز دورة پهلوي اول سا:نویسد می

شارویران، منگور، الجان، گورك مکري، آختاچی، : هاي متعدد و پرجمعیت مانند دهستان

هاي سردشت،  همچنین بخش. بهی، ترجان و ایل تیمور تابع این شهرستان بوده است

یر اطراف آن، اند و عشا بوکان، میاندوآب، نقده و پیرانشهر در گذشته تابع مهاباد بوده

اهللا بیگی، دهبکري، منگور، مامش، پیران، گَورك مکري، سویسنی، ملکري و  فیض

  ).1373،6افخمی، ) (8نقشه (باشند بریاجی می
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  )1373افخمی،(  - محدودة موکریان در آغاز دوره پهلوي اول) 8نقشه

توابع آن تـا  داند که می) ساوجبالغ مکري(مرکز موکریان را مهاباد ) 1363(صمدي

هـاي   بخش مرکزي مهاباد و بخش: شامل) ش. ه1322سال (اوایل حکومت پهلوي دوم

  ).1363،11صمدي، ) (9نقشه (بوده است) پیرانشهر(بوکان، نقده، سردشت و خانه

  

اوایل حکومت پهلوي   -ش. ه1322توابع ساوجبالغ مکري به عنوان مرکز موکریان تا سال ) 9نقشه

  )1363صمدي، (دوم
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موکریان محـل سـکونت   : نویسد می تاریخ کُرد و کُردستان و توابعمردوخ در کتاب 

مادها بوده و بازمانده مادها در موکریان منگور، مامش و پشدري هستند؛ هر چند طوایـف  

مـردوخ محـدودة   ). 1358،96تابانی، (مهاجر دیگري هم اکنون در موکریان وجود دارند

وچ نشــین آن را در دورة پهلــوي دوم جایگــاه اســکان و موکریــان و عشــایر نیمــه کــ

  ).10نقشه (داندیکجانشینی و منطقۀ ییالق و قشالق عشایر نیمه کوچ نشین فوق می

  

  از دیدگاه مردوخ -محدودة موکریان و عشایر آن در دوره پهلوي دوم) 10نقشه

  )1358تابانی، : به نقل از(

  

را دست نشان ) 1345سال (در دورة پهلوي دوم محدودة کُردستان مکري) 1358(تابانی

  :می کند

بریم، از نقطه نظر طبیعی  اي که به نام کُردستان مکري از آن نام می منظور از منطقه

تودة مرتفعی است که از شمال با اُشنویه و دریاچۀ ارومیه و مراغه و ازجنوب به کُردستان 
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و شرق به ترتیب با عراق و تکاب این ناحیه از طرف غرب . استمحدود ) سنندج(سنه 

که در مرزهاي طبیعی مشخص به شرح زیر قرار ) 11نقشه (است هم مرز و همسایه 

در شمال درة رودخانه گادر و دریاچۀ ارومیه، در جنوب، شرق و جنوب : گرفته است

تابانی، (شرقی درة رودخانه جغتو یا زرینه رود، و در مغرب قلل مرتفع مرزي قرار دارند

1358،16.(  

  

  )1358تابانی،(، )1345سال (محدودة کُردستان مکري در دورة پهلوي دوم ) 11نقشه

گسترش موکریان را پس از فروپاشی نظام پهلوي و پس از آن، چنین ) 1379(خضري

موکریان از نظر طبیعی در دو حوضه آبریز دریاچۀ ارومیه و حوضه : بیان می کند

هاي استان آذربایجان  از نظر اداري بخشی از شهرستان). 12نقشه (رودخانه زاب واقع است 

خضري الف، (هاي استان کُردستان امروزي را شامل است غربی و بخشی از شهرستان

1379 :5.(  

و ) در حوضه آبریز رودخانه زاب(هاي سردشت، پیرانشهر و بانه موکریان شهرستان

را در ) در حوضه آبریز دریاچۀ ارومیه (هاي مهاباد، نقده، اُشنویه، بوکان و سقز شهرستان

  ).5، 1379خضري الف، (بر می گیرد 
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  )1379خضري، الف(محدودة موکریان در پایان دوره پهلوي و پس از آن ) 12نقشه

  

هاي مکریان شـرقی،   آنچه امروزه از موکریان به صورت رسمی برجاي مانده، دهستان

ي مهابـاد و میانـدوآب هسـتند   ها دهستانمکریان غربی و مکریان شمالی است که جزو 

  ).2نقشه، (

 تقسیمات والیتی ملی کُردسـتان، جایگـاه موکریـان را جنـوب و    در  )2008ایزدي، (

  ).13نقشه (داندجنوب غرب دریاچۀ ارومیه می
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).2008ایزدي، (تقسیمات والیتی ملی کُردستان محدودة موکریان در )13نقشه، 

ارائه  )2007چوکالی، (سوي انستیتوي کُرد در استکهلم توسط اخیراً نقشه موکریان از

سیاسی و جمعیتی  -دموگرافیکی و داراي توضیحات اداري -اي سیاسیگردیده که نقشه

کیلومتر مربع و  17946مساحت مکریان  براساس نقشۀ اخیر. دربارة موکریان است

ي اُشنویه، ها شهرستان نفر است و 1240219جمعیت آن بر اساس آمارگیري رسمی ایران 

، تکاب، میاندوآب و )صائین قلعه(نقده، پیرانشهر، سردشت، مهاباد، بوکان، شاهین دژ

  .)14نقشه (بخش کوچکی از شمال سقز در حیطۀ موکریان قرار دارند
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  ).2007چوکالی، (نقشه موکریان ارائه شده از سوي انستیتوي کُرد در استکهلم)14نقشه 

  

:جغرافیاي طبیعی- 3- 6

از آنجا که جغرافیاي تاریخی بازنمود ریشه هاي مسائل مکانی و فضایی گذشته، براي 

و با توجه به ثبات نسبی ) 1378،151شکویی، (تحلیل الگوها و فرآیندهاي فعلی است

هاي جغرافیاي طبیعی حداقل براي چند سده و فراهم شدن امکان مقایسه اطالعات ویژگی

با وضعیت کنونی و صحت و ) در بطن منابع اشاره شده در متن(هاي انجام شدهبررسی

  :شوندي جغرافیاي طبیعی ارائه شده بررسی و مقایسه میها سقم آنها، برخی ویژگی

  

  :توپوگرافی - 1- 3- 6

در ) DEM(ي توپـوگرافی امکـان تهیـۀ مـدل سـه بعـدي ارتفـاع       ها از طریق نقشه

بر اساس مدل سه بعدي ارتفاعی تهیه شدة ). 1383تالی، قهرودي (وجود دارد GISمحیط

منطقه، از لحاظ توپوگرافی در کُردستان موکریان حداقل در چهار سـدة اخیـر دو دسـته    

و(سرزمین قابل تفکیک، هموار و ناهموار وجـود داشـته انـد کـه کوهسـتان و دشـت      

  .هستند) ها جلگه
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رشته غربی و سلسله جبال شرقی ي موکریان به طور کلی به دو دسته ها کوه رشته

کنند و  شوند که هر دو از نظر کشیدگی از جهت عمومی زاگرس تبعیت می تقسیم می

مطالعات اخیر صحت نوشتار منابع جغرافیایی . جنوب شرق است -جهت آنها شمال غرب

و ) 1938(، حوزنی)1378و  1366(، نیکیتین)1983(، مینورسکی)1339(دمورگان 

  ).15نقشه (دهدرا در این زمینه نشان میاغلب محققان 

متر است  3620ترین قلۀ ارتفاعات غربی موکریان  ي کنونی مرتفعها براساس بررسی

ترین نقطه در محل ورود  که کیفارستان نام دارد و در غرب پیرانشهر واقع است و پست

آن از سطح قرار دارد و ارتفاع ) در جوار روستاي هرزنه(رودخانه زاب به خاك عراق

در هیچ کدام از منابع . شودترین نقطه موکریان محسوب می متر است و پست 650دریا 

متر در بخش غربی  3000ارتفاع دقیق ثبت نشده و تنها به وجود ارتفاعات بیش از 

  ).1938و حوزنی 1366؛ نیکیتین، 1339دمورگان، (موکریان اشاره شده است

رودخانه زاب را در برگرفته و به موازات رشته غربی  رشتۀ شرقی ارتفاعات موکریان، درة

کشیده شده است و ارتفاعات و قلل داخلی )زرینه رود(تا بخش علیاي درة رودخانه جغتو 

  ).15نقشه (موکریان را در بر دارد

. هـا هسـتند، در منطقـه گسـترش دارنـد      ها و جلگـه  هاي هموار که شامل دشت سرزمین

است که با شیب مالیم به دریاچۀ ارومیـه  ) سابالغ(لگه مهابادمهمترین جلگه موکریان، ج

حـوزنی،  (در منابع بررسی شده به حاصلخیزي جلگه فوق اشاره شده اسـت . شود منتهی می

هـا   هاي جوار رودخانـه  دشت: شوند هاي موکریان نیز به دو دسته تقسیم می دشت). 1938

هـا اغلـب    ي محصور در کوهستانها معموال پست بوده، وسعت بیشتري دارند، ولی دشت

نتیجه این که صحت نسبی مطالب منابع فوق الـذکر در  . بوده، وسعت چندانی ندارند مرتفع

  .زمینه مسائل توپوگرافی موکریان وجود دارد
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  و شبکه آبها در کُردستان موکریان ها ناهمواري) 15نقشه

  

  :ها آب - 2- 3- 6

به تهیۀ مدل هیـدرولوژیکی   ها شبکه آبتوان براي روشن نمودن وضعیت و جهت می

اي در ي اصـلی رودخانـه  ها با فرض ثبات نسبی شبکه). 1382مطیعی، (سه بعدي پرداخت

حداقل در چهار سدة اخیر، براساس مدل جهت جریـان،   ها حریم بسترهاي استثنایی در دره

 هاي سطحی و شبکۀ هیدروگرافی در کُردسـتان مـوکري دو حوضـه مجـزا    از لحاظ آب

، کـه آب بخـش غربـی کُردسـتان     )کَلـوِه (حوضۀ رودخانۀ زاب کوچـک  : وجود دارد

کنـد و حوضـۀ دریاچـۀ ارومیـه کـه       آوري نموده و از کشور خارج می موکریان را جمع

هـاي   هـاي شـرقی موکریـان را توسـط رودخانـه      اي داخلی بوده، آب کوهسـتان  حوضه

و بـه دریاچـۀ ارومیـه    کننـد  وري مـی مهاباد و رودخانه گادر جمع آ رود، رودخانه  زرینه

ي فوق ذکـر شـده   ها در منابع به طور توصیفی خصوصیات رودخانه). 15نقشه (ریزندمی
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است و مطالب اغلب منابع همخوانی نسبی با خصوصیات کنونی را در ایـن زمینـه نشـان    

ترین منبع در این زمینه مطالعات هیـأت علمـی فرانسـوي بـه سرپرسـتی      علمی. دهندمی

  ).1339دمورگان، (دمورگان است

  

  :آب و هوا - 3- 3- 6

با پذیرش ثبات نسبی نوع اقلیم منطقه براي چند صد سال، از لحاظ آب و هوایی 

کُردستان موکریان داراي دو نوع آب و هواي کوهستانی سرد در ارتفاعات و کوهستانی 

ارندگی درة زاب از لحاظ ب. ستها هاي هموار جوار رودخانه ها و سرزمین معتدل در دره

متر بر اساس آمار  میلی 900خصوصیت منحصر به فرد داشته و با بارش بیش از 

ي سینوپتیک هواشناسی منطقه، در سال نسبت به بخش داخلی موکریان با بارش ها ایستگاه

اندازي متفاوت ایجاد نموده و پوشش جنگلی  متر شرایطی ویژه و چشم میلی 500متوسط 

تا  ها با توجه به اشارات منابع بررسی شده به گسترش جنگل. استدر آن گسترش یافته 

متري در بخش غربی موکریان و اشتغال مردم در این بخش به فعالیت  2000ارتفاع 

توان ، می)1339دمورگان، (باغداري و انجام کشت و زرع در بخش شرقی موکریان

ست و صحت اطالعات خصوصیات کلی عناصر جوي منطقه را با زمان کنونی مشابه دان

  .اکثر منابع را درك کرد

از لحاظ دما نیز کُردستان موکریان در ارتفاعات داراي نوسانات درجه حرارت زیادي 

متوسط دماي میانگین در اکثر . تر بر عکس نوسان دمایی کمتر است بوده، در مناطق پست

کُردستان موکریان . رددرجه سانتیگراد نوسان دا 13تا  11ي هواشناسی منطقه از ها ایستگاه

اي قرار دارد و درة زاب به عنوان مهمترین سلول پر  هاي مرطوب مدیترانه تحت تأثیر توده

بسیار دقیق به ) 1339(در این زمینه اشارات دمورگان. باران کشور در موکریان قرار دارد

ارتباطات دسامبر همه ساله،  15در فصول سرد سال از :  رسد؛ آن جا که می نویسدنظر می

هاي بانه و سردشت دیگر ارتباطی با  در این موقع، بخش. در کرتک مطلقا قطع است
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یابد  دیگر نقاط دنیا ندارند و این وضع نابهنجار در تمام مدت زمستان تا ماه مارس ادامه می

  ).1339،16دمورگان، (

  

  :جغرافیاي انسانی -4- 6

موکریان زندگی به دو شیوة یکجانشینی و براساس منابع موجود، در دو سدة پیش در 

، بوکان، )مهاباد(نیمه کوچ نشینی بوده و مهمترین مراکز یکجانشینی شهرهاي ساوجبالغ 

بقیه جمعیت به صورت نیمه کوچ نشین در قالب . بانه، سقز و اُشنویه بوده اند سردشت،

  .اندبوده... آالن و  هاي مهم، همچون منگور، مامش، ملکري، بریاجی،  ایل

برخی از عشایر کُرد در طول تاریخ نقش مهمی بازي کرده اند و هنوز هم از شهرت و 

در عراق بابان، : توان عشایر زیر را نام برددر میان آنها می. اهمیت ویژه اي برخوردارند

، 1379بلو، (و در ایران شکاك، مکري، اردالن، جاف و کلهرها هستند ها هموند و هرکی

8-9.(  

هجـري   1220تـا   1128در بحث جمعیت عشایري ایران از سـال  ) 1367(فی نژادص

، از )قمري 1128(سپاهیان عشایري ایران در زمان شاه حسین صفوي: کندقمري اشاره می

سـوار و   7000ایل جاري یا پیـاده و   2000سوار ایالتی و  5000طوایف مکري و گروس 

سپاهیان عشایري ایران در زمان فـتح  ). 1367،8صفی نژاد،(داشتند ) عسکر ایالتی(پیاده

نفر سـوار داشـتند   4000از طوایف شقاقی، گروس و مکري ) قمري 1215(علیشاه قاجار

  ).10: 1367صفی نژاد، (

سپاهیان عشایري ایران در عهد صفوي شامل ایالت ایرانی االصل بـود کـه بـا هـیچ     

، )گروس، کلهـر و مکـري  (قه کُردانلر، فر: طایفه دیگري مخلوط نشده بودند که شامل

هزار نفر  700بودند که مجموعاً هفت لک بوده و  ها کُرد خراسان، جالیر، قراي و جالیی

سردار عشایر مکري خسروخان مکـري بـود و محـل سـکونت طایفـۀ      . اندجمعیت داشته

  ).1367،15صفی نژاد، (مکري کُردستان مرکزي بوده است
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هزار نفر بود88) عهد فتح علیشاه قاجار(قمري 1220جمعیت عشایري کُرد در 

هزار نفر و  119در برآوردهاي دیگر جمعیت ثابت کُرد ). 1367،29صفی نژاد، (

هزار نفر  228قمري از  1296در سال . هزار نفر ثبت شده است 10جمعیت عشایري 

وقایع نگار (نداهزار نفر عشایر نیمه کوچ نشین و بقیه ثابت بوده 18جمعیت کُردستان 

  ).1364کُردستانی، 

با توجه به اشارات فوق در منابع، گسترش زندگی نیمه کوچ نشینی حداقل در بخشی 

پس از سیاست اسکان عشایر در دورة پهلوي، زندگی یکجانشینی . شوداز منطقه دیده می

اکنون . و روستاها گسترش یافت و شیوة زندگی عشایري بسیار محدود شد ها در شهر

شوند و و عشایر نیمه کوچ نشین در منطقه موکریان به وضوح دیده می ها بازمانده ایل

  .زندگی نیمه کوچ نشینی به صورت بسیار محدود باقی مانده است

از لحاظ جغرافیاي اقتصادي اشتغال مردم از دیرباز کشت گندم و جو بوده است و در 

برداي از  بهره. اندپرداخته می حد کمتري به زرع ذرت، کرچک، ماش و محصوالت دیگر

  ).1339دمورگان، (محصوالت جنگلی همچون بلوط و باغات میوه نیز متداول بوده است

هاي  نشین بوده و پرورش گوسفند، بز و دام ها و عشایر نیمه کوچ دامداري شغل اصلی ایل

نقل نیز اهلی دیگر رواج داشته و پرورش اسب و استفاده از آن به عنوان وسیلۀ حمل و 

  ).1938حوزنی، (اهمیت داشته است

با مناطق همجوار ) ساوجبالغ= سابالغ(از نظر جغرافیاي حمل و نقل مرکز موکریان

آذربایجان، گروس، سنه، سردشت، اربیل، اُشنویه، ارومیه و موصل راه ارتباطی داشته است

  ).16نقشه (، )1339دمورگان، (

سفالته و شنی ارتباط بین شهرها و آي فوق به صورت ها اکنون در کُردستان موکریان راه

کنند، ولی بزرگراه، راه آهن و فرودگاه در این منطقه وجود مراکز جمعیتی را برقرار می

  .ندارد
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1890با مناطق هم جوار در) ساوجبالغ(مهمترین راههاي ارتباطی مرکز موکریان ) 16نقشه

  )1339دمورگان، (

  

  :نتیجه گیري - 7

» موکري«ولی نظر مستند  اینکه . مورد وجه تسمیه موکریان متفاوت است نظرات در

بوده » ها راه مغ= راه مغان= مغ ریان«بوده و موکریان نیز » مغ راه«یا » ري مغ«در اصل 

  .و سپس به مقریان و موکریان تغییر یافته است

ي محدود ها گهو دشت و جل ها موکریان سرزمینی کوهستانی است و داراي ناهمواري

در مناطق (و کوهستانی معتدل) در ارتفاعات(آب و هواي آن کوهستانی سرد. است

از منطقه خارج شده و ) کلوه(هاي سطحی بخش غربی توسط رود زاب است و آب) پست

هاي زرینه رود، سیمینه رود، گادر و مهاباد آب بخش کوهستان شرقی را به  رودخانه

  .نندکدریاچۀ ارومیه وارد می
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بر اساس مطالعات جغرافیاي تاریخی محدودة موکریان در شمال، ارتفاعـات اُشـنویه و   

) کنـونی (ي مرزي ایران و عـراق ها جنوب دریاچۀ ارومیه بوده و محدودة غربی آن کوه

شـهرهاي   همواره مرکز موکریـان بـوده و  ) مهاباد کنونی(ساوجبالغ مکري . بوده است

هـاي   ایـل . انـد شت و اُشنویه همواره جزو موکریـان بـوده  ساوجبالغ مکري، بوکان، سرد

  .انددر موکریان زندگی نیمه کوچ نشینی داشته... منگور، مامش، ملکَري، آالن و 

چهار (ي مختلفها براساس بررسی منابع اسنادي مکتوب وسعت موکریان در دوره

. ول بوده استمتفاوت بوده و محدوده و حیطۀ جغرافیایی آن دستخوش تح) سده اخیر

) صفویه تا انقالب اسالمی(و قبض سرزمین موکریان در دوره تاریخی) بسط(گسترش

تابعی از قدرتمندي و ضعف سیستم حاکمیت مرکزي و محلی بوده و به تبع فروپاشی 

ي محلی و ها ي قدرتمند گسستگی سرزمینی ایجاد شده و تشکیل حکومتها سلسله

در مراحل بعدي با گسترش حاکمیت . آغاز شده است اي خودمختار و نیمه مستقلمنطقه

  .قوي و مقتدر گسست سرزمینی روند کاهشی داشته است

مطالعات . مستشرقان و جغرافیدانان از اوایل قرن نوزدهم میالدي به این منطقه آمده اند

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مستشرقان فوق از دیدگاه جغرافیایی در خصوص 

  .ن و سیر تحول آن از ارزش واالیی برخوردار استموکریا

مردم . به استناد منابع شغل مردم در چهار سده اخیر زراعت ودامداري بوده است

اند، ولی اکنون  صورت یکجانشین و نیمه کوچ نشین در منطقه زیسته موکریان از دیرباز به

  .اغلب زندگی به صورت یکجانشینی است
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