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   تكوين تاريخي شهر سنندج-1

شود تا  درك تاريخ و دريافت فرايند تحول تاريخي شهر و ادراك عوامل تأثيرگذار در آن سبب مي

ر كه تاكنون در هر مقطع تاريخي منطبق بر زمان خويش بوده و با استفاده از نحوة تفكر و شه

 خود را بر زمان منطبق ،دستاوردهاي فني عصر به خود تحول بخشيده، با حفظ تداوم تاريخي

اي سنگ زيربناي شناخت وضع موجود آن است و درك درست  شناخت تاريخ هر پديده. سازد

  ١.سازد هاي بعدي پديده را ممكن مي خمين دگرگونياز شرايط موجود، ت

شود و در شرايط خاصي به زندگي  ني متولد مييشهر در بستر تاريخي خود، در وضعيت مع  

گيرد  پذيرد، مورد حمله و غارت قرار مي كند و تغييرات معيني را مي دهد و رشد مي خود ادامه مي

يابد و در  اع و احوال رشد اقتصادي توسعه ميدر اوض. گيرد و درنتيجه، شكل دفاعي به خود مي

در اين فرايندها بسياري از شهرها خراب و دوباره . كند موقعيت ركود، خرابي و مرگ را تجربه مي

دست همان  دست مهاجمان قدرتمند تخريب و گاهي به شوند و بسياري از بناهاي آن به ساخته مي
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گيرند كه ساكنانش آنها را ترك  ي قرار ميشود، گاهي شهرها در وضعيت مهاجمان نوسازي مي

 اگرچه سكونت كرد در منطقة كردستان تاريخ چند هزار ساله دارد با وجود اين شهر ٢.كنند مي

ق ١٠٤٦ نفر جمعيت در غالب يازده خانوار بود در سال ٦٦سنندج كه در آغاز روستايي با حدود 

 سال از حالت ٣٦٣انتخاب شد و طي عنوان مركز واليت سنه  و در دوران سلطنت شاه صفي به

  ٣.يك قلعة نظامي به وسعت امروزي رسيده است

اي قرار داشته كه  سنندج در ابتدا سينه دژ يا سنه دژ بوده است چرا كه در داخل شهر تپه  

نام سينه  دست آن روستايي به صورت يك دژ مستحكم كه هنوز بقاياي آن وجود دارد و در پايين به

م شهر شدن و قرار گرفتن حكومت والي به سنه دژ شهرت يافته است و بعدها به بوده و به هنگا

  ٤.سنندج تغيير نام يافت

   سرزمين سنندج در دورة مادها-1 -1

اي كه سنندج در آن واقع شده است به دوران حكومت  از آنجايي كه تاريخچة سنندج و منطقه

سرزمين ماد سرزميني تاريخي، . شود اره ميتر به مواردي اش گردد لذا براي درك دقيق مادها برمي

در (هاي البرز  در عهد باستان با موقعيتي وسيع و گسترده از سمت شمال به رود ارس و قله

زار دشت كوير و از مغرب و جنوب به سلسله  و از مشرق به صحراي شوره) جنوب درياي خزر

  ٥.جبال زاگرس محدود است

شده  عيت جغرافيايي و تاريخ به سه بخش تقسيم ميطور كلي سرزمين ماد، برحسب موق به  

  :اند از كه عبارت

 پارتاكنا؛ كه شهر سنندج در حوزة ماد آتروپاتن قرار - ماد سفلي؛ ج- ماد آتروپاتن؛ ب-الف

اين حوزة ماد آتروپاتن به هشت ناحيه تقسيم شده كه شهر سنندج در ميان ناحية پنج و . گرفت مي

  ٦.گرفت اب كوچك و درة علياي رود دياله قرار ميشش يعني بخش علياي رود ز

   بخش علياي رود زاب كوچك -1 -1 -1

شرقي نواحي سه و چهار آن سوي سلسله جبال افقي، بيشتر به آشور  هاي واقع در جنوب سرزمين

ايالت زاموا يا لولو از لحاظ جغرافيايي با آشور سخت مربوط بوده و سراسر . و بابل گرايش داشتند

 شهرهاي كنوني ةناحي( اروميه تا بخشهاي علياي رود دياله ممتد بوده ة كه از درياچاراضي
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طور محدود زاموا ناميده  معني بسيط بدين نام مرسوم بوده و به به) مياندوآب، بانه، زهاب، سنندج

  ٧.شد مي

   بخش علياي رود دياله-2-1-1

هرهاي كنوني سليمانيه، زهاب در مثلث ش(ها و شعب كوچك آن  بخش علياي رود دياله و شاخه

در اين . شده است كه از اواسط قرن نهم قبل از ميالد ناحية مزبور پارسوا ناميده مي) و سنندج

راه نسبتاً . تر و حاصلخيزتر است بخش، درة شهر زور، نزديكي سليمانيه از نقاط ديگر، پرجمعيت

اكنون ( رسيدن به سرزمين ماد سوي شرق بوده و از طرف غرب راه العبوري كه گذرگاهي به سهل

گشوده  را مي)  همدان است، كرمانشاه، زهاب، همدان و سليمانيه، سنندج،راههاي كارواني بانه

  ٨.است

   هجري شمسي1200 شهر سنندج از ابتدا تا -1 -2

سنه يا سنه دژ از شهرهاي كهن و مقدس در ارتباط با آئين مهر و زرتشت در اين بخش از ايران و 

ارتباط اين شهر و نواحي مجاور آن با اساطير پهلواني آريايي از اهميت و . كردستان استسرزمين 

نام   قشالق بهةكند مكان اين شهر به روي تپة بزرگي بر كنار رودخان قدمت اين شهر حكايت مي

  ٩.دفاع است عنوان محلي مطمئن و قابل موقعيت جغرافيايي آن به. پيالگه توش نوذر بوده است

دست خود بوده است، بعد از انتقال مقر  اي با روستايي در پايين  كه در ابتدا قلعهسنندج  

آباد در جنوب سنندج كنوني، مقر حكومت والي كردستان شد و  حكومتي از روستاي حسن

ق آن را آباد ساخت به هنگام ساخت و تأسيس حكومت ١٠٤٦خان اردالن در تاريخ  سليمان

 ةعنوان سند و تاريخچه، مكتوبي به رشت و عمران و آبادي آن، بهنشين كردستان در سنندج  والي

گونه  را مادة تاريخي شهر سنندج انتخاب كرد كه مردوخ اتخاذ اين ١٠ غمهاةتحرير درآورد كه كلم

  ١١.داند كلمات را براي تاريخ بنايا و والدت يا امور خيريه خارج از عقل و عرفان مي

ق در زمان سلطنت شاه ١٠٤٦وجود و مكتوب در سال شهر سنندج را براساس اطالعات م  

خان اردالن، والي كردستان، با انگيزة نظامي و مركزيت سياسي براي سكونت تعداد  صفي سليمان

قليلي خانوارهاي فئودال به ارتفاع بيست متر، كه بر اطراف احاطه داشت، در كنار روستاي سينه بنا 

سي و باشگاه افسران نيز معروف است درنهايت استحكام با  فردوةاين قلعه كه اكنون به قلع. نهاد
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برج و باروي بلند ساخته شد و در اطراف آن عمارت و حمام، مساجد و اسواق زياد ايجاد شد و 

 احداث و ،در غرب سنندج براي دارالحكومه) پارگان فعلي(يك رشته قنات در دشت سردنوي 

  ١٢.دآب آن را از آنجا به داخل قلعه انتقال دادن

 در اين دوره، ساختار شهر سنندج سه بخش دهد كه  اوليه شهر سنندج نشان مية هستةنقش  

  :است داشته 

 دارالحكومه، قلعة حكومتي كه در مركز شهر و بر باالي تپة طبيعي كه به نقاط اطراف -١  

  .مشرف بود قرار گرفته است

 حكومتي استقرار پيدا ةع شارستان، محالت مسكوني، بازار و مسجد كه در اطراف قل-٢  

  .اند كرده

 ربض، باغات و اراضي كشاورزي و روستاهاي اطراف محدودة مسكوني شهر بخش -٣  

ساختار و شكل شهر در اين دوره شبيه شهرهاي كهن ايران است و . است بيروني شهر بوده 

ف در  حاكمان مختل١٣. صفوي استةالگوي اصلي استقرار آن مطابق ساخت و ساز شهر در دور

اي به ساخت و احداث بناهايي چون پل شيخ، پل قشالق، عمارت خسروآباد، خانة  هر دوره

 ةساالر سعيد، موزة سنندج پير عمر، منزل آصف، مسجد هاجره خاتون، مسجد دارالحسان و قلع

م تاورنيه سياح غربي از سنندج عبور كرده و آنجا را سرزميني ١٣٦٤ در ١٤.اند پلنگان همت گماشته

 نيز ملكم انگليسي از منطقه عبور و راههاي منطقه را بسيار دشوار ١٨٠٠راه خوانده است و در  بي

هاي پر از بلوط در سمت غرب سنندج، كه جايگاه اياالت  و غيرعادي خوانده است و از دره

شود و سنندج كه آبادي  ندرت ديده مي بادي و ساختمان بهآنويسد  پراكنده بود، نام برده و مي

شود شهري كوچك و فريبنده و مملو از باغهاي ميوه بود و وسط اين  ة اردالن محسوب ميدمع

  ١٥.محل در باالي تپة مرتفعي قصر مجلل و مهمي واقع بود

ها و اختالفات مذهبي بين دولت صفوي و عثماني منطقة  در اين دوران، با توجه به درگيري  

گرفت و همين موضوع باعث شد كه دولت توجهي دولت مركزي ايران قرار  كردستان مورد بي

عثماني فعاليتهاي عمراني خاصي را در منطقه به انجام برساند و از اين عامل براي توسعة نفوذ 

اي بسيار عالي در جنب  طوري كه در اين دوره مسجد و مدرسه خود در منطقه استفاده نمايد، به
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صد سال درنهايت استحكام باقي مانده دارالحكومه بنا كرد كه دو منارة رفيع داشت و قريب يك

خان زند، شهر مورد تهاجم  ش با توجه به سرپيچي حاكم كردستان از كريم١١٦٤بود، تا اينكه در 

  ١٦.شود گيرد و ويران و به آتش كشيده مي قرار مي

هر كدام از منطقه ) م١٨١٥(، نيگيتن )م١٨٢٠(، زيج )م١٨٨٩(، دمرگان )م١٨٢١(خانيكف   

  ١٧.اند توصيفاتي را نگاشتهعبور كرده و 

   هجري شمسي1300 تا 1200 سنندج از -1 -3

م يك افسر روسي ١٨٥١اي كه از سنندج موجود است به زبان روسي و در سال  ترين نقشه قديمي

 اشاره و به بناهاي ،هاي آقارحيم، ابوالعظيم و دره تهيه كرده است كه به سه كاروانسرا و دروازه

قلعه شهر، نشين كردستان، سنندج را به سه بخش،   توجه كرده كه واليعمدة داخل و خارج شهر

  ١٨.كاالخان، نارين قلعه تقسيم نموده است

ش يعني دوران صفويه و زنديه، سنندج تحت حكومت خاندان ١٢٠٠ تا ١٠٢٥در سالهاي   

ر را اي رشد قابل توجهي نداشت كه علت اين ام دليل اختالفات قومي و قبيله اردالن بود و به

خان دانست اما آقامحمدخان با تشكيل  توان ويران و به آتش كشيده شدن شهر در زمان كريم مي

  ١٩.حكومت قاجاريه به پاس خدمات و حمايت حكام كردستان از او به شهر سنندج توجه كرد

 خان والي بود، اقدامات زيادي براي عمران و  ...در اين دوره، كه مصادف با حكمراني امان ا  

عناصر اصلي شهر مجدداً بازسازي و احداث شد و ساختار شهر به . اداني شهر صورت گرفتآب

تبعيت از شهرسازي دورة صفويه احيا و عناصر كالبدي شهر همچون مسجد جامع، بازار، مراكز 

 ةمنظور محافظت از قلع محالت، محورهاي اصلي ارتباط محالت به مركز شهر شكل گرفت و به

عضي از بزرگان در آن بود ديواري به گرد آن كشيده شد كه چهار دروازه به حكومتي كه سراي ب

رو به ( عبدالعظيم ة درواز،)رو به شمال( تپوله ة درواز،)رو به مغرب( قلعه چوارالن ةاسامي درواز

 محالت شهري در اين دوره عبارت بودند ٢٠.داشت)  رو به مشرق-بازار( آقارحيم ةو درواز) قبله

 جورآباد، كه ةاست، محل ه، قطارچيان، كه عمارت وكالي كردستان هميشه در آنجا بوده از ميان قلع

كه سكونتگاه تجار و ساير ) آقا زمان( بازار ةنشين شهر بوده، و محل  محالت فقير و حاشيهءجز

  ٢١. است اصناف و اقليتهاي مذهبي شهر بوده
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گري نيز در دل شهر وجود داشت  اصلي شهر، محالت ديةدر اين دوره، به غير از چهار محل  

شهر سنندج در اين دوران از رشد و شكوفايي . كه در چارچوب همين محالت قرار گرفته بودند

اي كه  استناد به نقشهصلي شهر در اين دوره براساس و ساختار ا. خاصي برخوردار گشت

  :عبارت بود از) ١٢٣٠(م ١٨٥١برداران روسي تهيه كردند در  نقشه

كومتي كه در مركزيت هندسي شهر با ديواري كه به گرد آن كشيده شده قرار  حة قلع-١  

احمد، نارين قلعه، ميدان والي، زيارتگاه،   خان ةگرفته است، داخل اين قلعه عناصري همچون قلع

  .است خان و مسجد موجود بوده  پير عمر، عمارت ساق وردي

اند و هركدام عناصري  ر پيدا كرده محلة مسكوني شهر كه در اطراف ديوار قلعه استقرا-٢  

  .اند همچون مسجد، عمارت عاليه خوانين، بازارچه و حمام داشته

 باغات، مزارع، روستاها و ارتفاعات اطراف محدود، مسكوني شهر شامل باغ خسروآباد، -٣  

در اين دوره، بخش . گلستان، روستاي دگران، توش نوذر و ارتفاعات كوچكه رش و آبيدر بودند

خان، كليسا بود كه در هر كدام  زي شهر شامل بازارها، قلعه و ميدانهاي والي، ميدان عالفمرك

  ٢٢.بازاري به همان نام وجود داشت

  ش1340 تا 1300 كالبدي شهر سنندج از - تغيرات فضايي-1 -4

با تغيير حكومت قاجار و آغاز حكومت پهلوي و روي كار آمدن رضاخان، تجددگرايي با سرعت 

شود  پيگيري شد و براي اولين بار در تاريخ شهرگرايي و شهرنشيني كشور، دولت بر آن ميزيادي 

كه چهره و ساختمان شهر را نه بر مبناي تفكر و تحول دروني، بلكه براساس انديشه و تغيير 

ريزي است كه از انقالب صنعتي و   مدرنيسم نوعي تفكر جديد برنامه٢٣.بروني دگرگون سازد

بدون آنكه امكان . در ايران نيز دولت پهلوي آن را تجربه كرد. ت گرفته است نشئاختراع ماشين

هاي دوران قاجار  درنتيجه، با آنكه ساختمان. ريزي را داشته باشد دستيابي به بنياد اين تفكر برنامه

 اما ساختمانهاي جديد نه از نظر فرم و نه ،جاي آن بناهاي جديدي ساخته شد تخريب شدند و به

ريزان و طراحان آنها، مهندسان  برنامه. حيث محتوا ارتباط چنداني با فرهنگ كهن ايراني نداشتنداز 

اي از فرمهاي معماري ساساني و  صورت كامالً تصنعي از پاره فرانسوي و آلماني بودند و تنها به

  ٢٤.كردند هخامنشي سرستونها و جزئيات نماها استفاده مي
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 سياسي استان -أمين امنيت منطقه، سنندج مركز اداريش با ت١٣٠٠ -١٣٢٠در سالهاي   

شهر تا پس از رشد معاصرش محدود .  شهر استان مطرح شدترين  و بزرگترين كردستان و مهم

هاي  ها و گردنه شد و از طريق جاده به محالت قديمي بود كه با باغها و مزارع احاطه مي

جاي محصور بودن در ديوارهاي  بود و به پيرامونش در ارتباط ةالعبور با خارج از منطق صعب

با احداث . صورت طبيعي با كوههاي اطراف احاطه شده است مصنوعي حصار و قلعه، به

خيابانهاي طبيعي و ارائة عناصر جديد شهري ازجمله پادگان، كارخانه، بيمارستان و ادارات در اين 

ه خيابانهاي انقالب و فردوسي طوري ك وجود آمد، به دوره، تغييراتي در ساخت كالبدي شهر به

 فضايي انسجام و يكپارچگي خود را از -بندي شهر را از هم پاشيد و ساختار كالبدي نظام محله

كشي نظام ارگانيك و  ، بود كه در شهر سنندج خيابان١٣٠٧ در اين دوره، سال ٢٥.دست داد

بي به دو بخش تقسيم شد و اي را از هم پاشيد و بازار شهر سنندج با كشيدن خيابانهاي صلي محله

تناسب با بازار و كالبد آن در فضاي دو طرف  تدريج عملكردهاي بي همين عامل باعث شد به

اي اساسي وارد  و عملكردي بازار لطمه) ساختاري(خيابان شكل بگيرد و به ارزشهاي كالبدي 

. از شهرها تهيه كرداي   پارهدر دفتر فني وزارت كشور اولين طرحهاي هادي را ١٣٣٦ سال ٢٦.سازد

مريكا بودند؛ آگونه طرحها كنترل شهري، خارجيان و مخصوصاً سپاهيان صلح  كنندگان اين تهيه

 مدرنيسم استوار بود در شكل شهرهاي ةبنابراين مجدداً تفكرات و روشهاي خارجيان كه بر پاي

  ٢٧.ايران مورد استفاده قرار گرفت

داري، دولت با اتكا به اصل چهار ترومن  ط سرمايهدر ادامة روند مدرنيزاسيون و بسط رواب  

در اين .  كالبدي تهيه كرد كه سنندج هم يكي از آن شهرها بودةبراي چند شهر كشور طرح توسع

الدين ايوبي عمود بر امتداد خيابان فردوسي، خيابان شهدا به موازات امتداد  طرح، خيابانهاي صالح

غربي  ر هم منشعب از ميدان آزادي كنوني در جهت جنوبخيابان فردوسي، خيابان كشاورز و آبيد

  ٢٨پيشنهاد و اجرا شد
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صورت   جديدي شد و رشد كالبدي شهر بهةدر اين دوره، شهرنشيني و شهرگرايي وارد مرحل

تصادي و سياسي اصالحات ارضي، تحوالت اق. سريع بافت قديم را دچار تحول و تخريب كرد



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي334

 كالبدي و مهاجرت روستاييان همگي باعث شد شهر سنندج از يك ةاجراي طرحهاي توسع

نحوي كه در طي اين هفده سال رشد و   سريع شود بهةحالت ايستايي شهرنشيني وارد يك مرحل

ن از  تاريخ شهر است و جمعيت آة سال٣٥٠ كالبدي سنندج معادل رشد كالبدي دورة ةتوسع

اصالحات ارضي، افزايش درآمدهاي . رسد  مي١٣٥٥ هزار نفر در سال ٩٥حدود پنجاه هزار نفر به 

هاي آموزشي و بهداشتي  سازي، گسترش شبكه هاي عمراني نظير آبرساني، راه نفتي و اجراي پروژه

ني اين عوامل موجب هجوم ناگها. كند اثرات خود را در ساختار كالبدي فضايي شهر نمايان مي

اند با  بضاعت و محروم روستايي بوده روستاييان به شهر شد و با توجه به اينكه اكثراً از طبقات بي

ايجاد محالت بدون برنامه و ساختمانهاي نامناسب از لحاظ ايمني و اصول شهرسازي موجبات 

دليل  هاي فيزيكي در معماري، سيما و كالبد ارگانيك و اندامين شهر شد كه به بروز ناهنجاري

صورت نامنظم و به تبعيت از  گيري اين بافت به مشكالت توپوگرافيكي و عوارض زمين، شكل

هاي تند و  هاي تنگ و شيب شيب زمين بود و تبلور فضايي خود را در شكل محالتي با كوچه

  .معكوس و بافت نامنظم و شعاعي يافت

 ١٣٥٢بيعي شهر در سازي بستري مناسب براي جمعيت مهاجر و رشد ط منظور فراهم به  

طرح توسعة شهري سنندج بين وزارت آباداني و مسكن و مشاور مرجان منعقد شد كه در تاريخ 

 به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيد چرا كه در اين دوره مهاجران ٨/٤/١٣٥٤

 يك ةيبها و عدم ته بودن قيمت زمين و اجاره دليل ناآشنايي با محيط شهري، ارزان روستايي به

هاي  ها و دامنة ارتفاعات حاشيه  كالبدي و افزايش حجم جمعيت، اكثراً تپهةطرح خاص توسع

بر مشكالت   و سازها عالوه گونه ساخت اين. شمالي و شرق شهر را مورد استفاده قرار دادند

كالبدي و معماري خود، بر امكانات و تأسيسات شهري كه پاسخگوي نيازهاي روزافزون آنها 

 كالبدي -در طرح مرجان بدون در نظر گرفتن ارزشهاي فضايي. فشاري دوچندان وارد كردنيست 

آباد،   اصلي خود را بر الگوي شطرنجي براي محالت جديد چون شريفةمحدودة بافت قديم تكي

منظور  الگوي شطرنجي، خيابانهاي عريضي را به. استوار كرد... آباد، ژاندارمري  خسروآباد، حسن

گيري  بازدهي هرچه بيشتر بافت براي مانوردهي وسايل نقليه در اختيار گذاشت و مبناي شكل

 معابر اين محالت تضاد ة شبكةالگوي راست گوش. ر شدهاي شه محالت جديد در حاشيه
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محالت جديد، . رساند كالبدي مشخصي را با بستر طبيعي زمين و الگوي ارگانيك بافت قديم مي

 كامالً بافت قديم را ةجدا از شبكة معابر داراي ساختمانهايي با اسكلت فلزي و بتن آرمه شد

توان به   كالبدي شهر سنندج را مي- ساختار فضاييدر اين دوره،. احاطه و حتي در آن نفوذ كرد

  :سه بخش تقسيم كرد

اين محالت در عين ...  چون آقا زمان، جورآباد، چهارباغ، قطارچيان - محالت قديمي-١  

داشتن مشكالت حمل و نقل و دسترسي و بافتهاي قديمي از كلية خدمات شهري چون آب، 

  . جمعيت آن در حد بااليي استبرخوردار بودند و تراكم... برق، فاضالب 

 محالت جديد، اين محالت براساس طرحهاي از پيش انديشيده شده است و طبق -٢  

ساخت و سازهاي . كنند يافته و از الگوي راست گوشه و شبه شطرنجي استفاده مي برنامه، توسعه

ت بر  محالبعضي از. انجام گرفته با مصالح جديد و فلزي و تراكم جمعيتي در حد متوسطي است

ة شهر هستند، محالتي چون ژاندارمري، ستاند اما در امتداد پيو روي شيبهاي تند قرار گرفته

  .در اين زمره است... آباد، خسروآباد  آباد، حسن شريف

 اين محالت كامالً در اختيار مهاجران روستايي و افراد -اي  محالت خودرو حاشيه-٣  

وجود  نشين شهر سنندج را به گيري محالت حاشيه  شكلهاي بضاعت بوده است و اولين هسته بي

گونه تأسيسات و تجهيزات شهري ندارد و براي ديگر افراد روستايي مركز جذبي  هيچ. آورد مي

ساخت و سازهاي انجام گرفته در اين محالت تركيبي از مصالح قديمي و سنتي چون گل . است

آباد، تقتقان، كاني كوزله،   چون عباساست، محالتي... و خشت و چوب و بتون آرمه و آهن 

ها و شيبهاي تند و معكوس  هاي خود را در اين دوره بر روي تپه اولين هسته... آباد  فرجه، حاجي

مركزي خود در محدودة ميدان  در اين دوره، شهر سنندج همچنان بر الگوي تك. اند بنيان گذاشته

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مقابل حضور عنوان ستون فقرات  انقالب متكي بوده و بازار به

هاي سيروس،  هاي آن در خيابان اي از فعاليتهاي اقتصادي به كناره قوي خيابان و انتقال بخش عمده

 كالبدي خود باز مانده است و با ةتدريج از توسع به) طالقاني جديد(انقالب، فردوسي، شاهپور 

گردد، درواقع در  اش تضعيف مي ن فعاليتهاي حياتيگيري عملكردهاي ناسازگار در پيرامون آ شكل

هاي قديمي برخوردار از   فضايي شهر تركيبي شده از يك سري محله-اين دوره ساختار كالبدي



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي336

عنوان حافظ هويت  بافت قديمي به. خدمات شهري و يك سري محالت جديد در حال توسعه

هاي شهري از تحرك و پويايي  اليتها و فع ها و ميدان ها و كوچه كالبدي شهر هنوز با راسته

  ٢٩.برخوردار است
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پس از پيروزي انقالب اسالمي شهرنشيني و شهرگرايي كشور وارد مرحلة جديدي از رشد شتابان 

كردها مواجه گرديد طوري كه از يك طرف شهر با دگرگوني مفاهيم و عمل به.  خود شدةو فزايند

برنامگي و برچيدن محدوديتها، به همراه شروع جنگ تحميلي عراق عليه  و از طرف ديگر، با بي

اي از مناطق روستايي و شهرهاي  رويه اي باعث شد كه مهاجرتهاي بي هاي منطقه ايران و درگيري

ترين رشد كالبدي  با بيش،كه شهر سنندج در اين دوره يي، تا جا شهر سنندج گرددةاطراف روان

گونة بافت در جوار روستاهاي   اين هجوم ناگهاني روستاييان به شهر رشد قارچ.دشخود مواجه 

 خارجي شهر را موجب گرديد، كه ساختار كالبدي و فرم آنها تابع عوارض ةاطراف شهر و حاشي

ي مسكن هاي طرح جامع شهر جوابگوي نيازها بيني پيش(زمين است، اين محالت، بدون برنامه 

و با توجه به خاستگاه اولية مهاجران روستايي اكثراً در ارتفاعات پيرامون شهر ) واردان نبود تازه

اندازهاي طبيعي شهر با اندكي  عنوان چشم توانست به ارتفاعات و عوارض، كه مي. ايجاد شدند

 و مهاجران ساماندهي مورد استفاده قرار گيرد، تحت ساخت و ساز مهاجران روستايي قرار گرفت

نيز، كه از طبقات كم درآمد منطقه بودند، در ساخت و سازهاي انجام شده الگوي معماري خاصي 

اي و  گونه هويت ويژه اين بافتها هيچ. اند وجود آورده را رعايت ننمودند و سيماي ناهنجاري را به

فراد ساكن دهندة مقر ا گونه تأسيسات و تجهيزات و خدمات شهري ندارند و تنها نشان هيچ

صورتي شعاعي و در  يب طبيعي زمين، معابر بهشاز لحاظ بافت كالبدي نيز با تبعيت از . هستند

  . ها شكل گرفته است امتداد شيب دامنه

اند كه با استفاده  ه و بسيار كوچكبقصورت يك ط نوع بافت محالت شكل گرفته ريزدانه، به  

بدين ترتيب، سيل جمعيت مهاجر روستايي و . تاز وضع توپوگرافي، نورگيري آنها تامين شده اس

متعاقباً رشد طبيعي جمعيت شهر باعث شد كه قسمت اعظم ساخت و سازهاي شهر خارج از 

هاي  بيني شدة طرح جامع شهر، انجام گيرد و توسعة كالبدي شهر مطابق پيش هاي تعيين محدوده
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 برداشتهايي كه مهندسان مشاور  با توجه به١٣٦٤طوري كه در  طرح جامع شهر عينيت نيابد، به

فرافزا براي تهية طرح توسعه و عمران و حوزة نفوذ شهر انجام دادند، رشد كالبدي شهر به دو 

  .هاي طرح جامع قبلي رسيده است بيني برابر پيش

دنبال  به. اي به خود گرفت صورت پيوسته و متصل بعد تازه  توسعة فيزيكي شهر به١٣٦٤از   

منظور كنترل و هدايت ساخت و سازهاي  مسئوالن امر درصدد برآمدند كه به ،رشد شتابان شهر

سازي و توسعة كالبدي شهر براساس  هاي آماده حاشية شهر، بسترهاي مناسبي در قالب طرح

كالبدي   بر اين اساس، و با توجه به محدوديت توسعة.طرحي از پيش انديشيده شده فراهم كنند

قسمت اعظمي ) قرار گرفتن شهر در جام فضايي(وسط ارتفاعات دليل احاطه شدن شهر ت شهر به

 ةشد كه بخش عمد كار گرفته از اراضي باير كشاورزي و باغات اطراف شهر براي توسعة كالبدي به

) پستي و بلندي(بستر طبيعي زمين . هاي ارتباطي رشد يافته است اين بافت به موازات جاده

ها  سازي نحوي كه در اغلب آماده به. است زافي مواجه نموده هاي گ  با هزينهاسازي اراضي ر آماده

ها درصد بيشتري از اعتبار پروژه را به خود  حجم خاكبرداري...) شهرك قراديان، تكيه چمن و (

سازي، سنگي باشد كه  شود كه بستر آماده اين موضوع وقتي حادتر مي. است اختصاص داده 

هيزات و خدمات شهري را با مشكالت خاص مواجه  تأمين تأسيسات زيرساختي و تجةدرنتيج

نسبت به هستة مركزي از حداقل ) ها سازي آماده(كند، بر اين اساس، اين سه بخش شهر  مي

فروشي در سطح ملي، براي  تأسيسات زيربنايي و تجهيزات شهري برخوردار است، جز چند خرده

از طرف ديگر، . هر وابسته هستنداستفاده از ساير تأسيسات و تجهيزات شهري به بخش مركزي ش

ديم شهر است كه با برخورداري از حداكثر خدمات تأسيسات زيربنايي، بدون آنكه طرحي قبافت 

عنوان بافتي   كالبدي آن تهيه و به اجرا درآمده باشد اغلب به-خاص به منظور احياي فضايي

هاي نسنجيده پيرامون شهر  وسعهاين ديدگاه به همراه ت. شده است فرسوده و بالاستفاده قلمداد مي

همواره باعث شده كه خيابانهاي عريض بر كالبد بافت قديم شهر دوخته شود و عمالً تخريب 

  .هاي كالبدي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن تسريع شود بنيان

محالت بافت قديم (اي است از محالت  بدين ترتيب، شهر سنندج در اين دوره مجموعه  

با الگوي ) اند نشين شهر و محالتي كه بر طبق طرح مشخصي شكل گرفته شيهشهر، محالت حا
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هاي  خيابان(گيري محورهاي جديد عملكردي   و شكل)محدودة ميدان انقالب(اي  هسته تك

كارگاههاي صنعتي، (و عناصر جديد شهري ) خميني، طالقاني و پاسداران سيروس، فردوسي، امام

شود  رغم آنكه هنوز مركز فعاليتهاي اقتصادي شهر شمرده مي بازار به.) ..ترمينالها، ادارات، پاركها و 

ن در مقابل و حضور قوي خيابان براي هميشه رنگ باخته و بخش اعظمي از آ كالبدي ةاما توسع

خصوص در زمينة اشياي زينتي و كاالهاي لوكس را به محورهاي  فعاليتهاي اقتصادي خويش، به

محور (ت تا جايي كه هم اكنون محور قوي عملكردي جديدي  اس جديد شهري منتقل نموده

در مقابل بازار شكل گرفته )  تفريحي، خيابان فردوسي ميدان آزادي، خيابان پاسداران-تجاري

است كه در چند سال آينده با تكميل مراكز تجاري خيابان پاسداران، بازار در تنگناي بيشتري قرار 

  .خواهد گرفت

  گيري  نتيجه-1 -7

 كالبدي بخش قديمي شهر سنندج را بايد در - توجه به آنچه ارائه شد، ساختار فضاييبا

 شالودة شهر قديمي ةكنند عناصر اصلي يا تعيين.  كردجستجومحورهاي چهارگانة متقاطع با بازار 

 حكومتي است كه از اين ديدگاه، شهر قديمي واجد سه ةسنندج، بازار، محالت مسكوني و قلع

، بخش داخلي شهر )كهندژ( حكومتي ةقلع.  است نظر كاربري اراضي بودهبخش عمده از 

هاي عملكردي در شهر و سلسله   در گذشته، تفكيك حوزه.)ربض(، بخش بيروني )شارستان(

 - حكومتي نظامية كه كاربري اصلي اراضي در قسمت قلع نحوي شد، به مراتب فضايي رعايت مي

در قسمت .  است والي به همراه ابواب جمعي وي بودهحكومتي، اداري و محل سكونت حاكم يا 

بخش داخلي شهر، عملكرد تجاري در بازار متمركز و فضاهاي مذهبي در محدودة مسجد جامع 

و مساجد اطراف بازار و عملكرد مسكوني در محالت بود كه از طريق گذرهاي اصلي و فرعي در 

. است صورت مزارع، باغها و مسكوني بوده  ارتباط بودند، در بخش بيروني شهر كاربري اراضي به

اي هماهنگ و  بدين ترتيب، نظمي عملكردي در شهر حكمفرما بود و شهر قديمي مجموعه

ش دوام آورد، ١٣٠٠اين چارچوب ساختاري تا سال . داد منسجم بود كه به عملكرد خود ادامه مي

كه در پي تغيير شكل بود ) انروي كار آمدن رضاخ(تا اينكه با اولين حركتهاي جنبش تجددگرايي 

. اي نيز دچار آسيب جدي شد نه تغيير محتوا، شالودة فضايي آن از هم گسست و سازمان محله
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 كالبدي شهر را در هم -ها و تزريق عملكردهاي جديد در شهر، ساختار فضايي احداث خيابان

ات موجب دليل سودآوري زمين و دسترسي سريع سواره در شهر، رشد بخش خدم به. شكست

 شهر به فراموشي سپرده ة معابر شد و عمالً ساختار گذشتةگسترش عملكردهاي شهري در حاشي

كنندة   اراضي شهري و نحوة عمل بساز و بفروشها، تعيين،شد و بدين ترتيب، اقتصاد آزاد و بازار

و  شهر شد و طرحهاي شهرسازي معاصر نيز درواقع اين امر را تسريع كرد ةنحوة رشد و توسع

گيري صحيح و  رويه و حركت سيال كاربريهاي عمومي و شهري در شكل ساخت و سازهاي بي

  .بندي اصلي شهر تأثير قابل توجهي ننهادند استخوان

مهري شد و با   به بعد با وجود تغيير مفاهيم و ارزشها، به بافت قديم همچنان بي١٣٥٧از   

اقدام ) انقطاع تاريخي(خويش بازمانده بود توجه به اينكه قبل از انقالب شهر از تحول تاريخي 

منظور احياي اين تحول به عمل نيامد و شهر قديم در مقابل سيل جمعيت مهاجر  خاصي به

.  كالبدي عملكردي قرار گرفت-روستايي با سرعت بيشتري مورد تخريب و فرسودگي فضايي

بافت قديم، بسترهاي شود كه در طرف مقابل  اين سير تحليل ساختاري وقتي حائز اهميت مي

با الگوهاي انتزاعي مهيا و بافت قديم با وجود برخورداري ) هاي پيراموني در حوزه( شهري ةتوسع

اي  رانه چهرهاخيابانها در محدودة بافت قديم فردو. از كلية امكانات رفاهي به فراموشي سپرده شود

اي  رغم پاره ده و پوك است و بهدارند و اين در حالي است كه بافت از درون فرسو نو را عرضه مي

تناسب اندامين با بافت شكل گرفته فضاهاي مخروبه و متروكة آن  ساخت و سازهاي جديد كه بي

  .دائماً در حال افزايش است

دليل وضعيت توپوگرافي و  ن باالخص بهآطور كلي مرفولوژي شهر سنندج و بافت قديم  به  

هاجران و اسكان آنها در حاشية شهر، تركيبي از  مةروي طبيعي شهر و از سوي ديگر هجوم بي

به عبارت ديگر، . هاي شهرسازي چون شطرنجي، عنكبوتي و شعاعي آشفته است طرحها و نقشه

. دليل محدوديت زمين و شيب آن شعاعي هستند از بافتهاي جديد بعضي شطرنجي و برخي به

نسبي برخوردارند و به زيبايي معابر و كار رفته در بناهاي قديمي از يكنواختي  مصالح ساختماني به

در . وجود آورده است نماي ساختمانهاي محالت قديمي افزوده و يك نوع هماهنگي به
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دليل رعايت نكردن نظم و تناسبات در ساخت و سازهاي جديد در  كه در بافت جديد به صورتي

  .اند هويتي دچار شده مقايسه با بافت قديم به بي

نظمي در سيستم شبكة  ، همگرايي شبكة ارتباطي در اين بخش، بيمركزي شهر الگوي تك  

رغم  دسترسي و معابر شهر و عدم سلسله مراتب منطقي، باعث شد كه محدودة مركزي شهر به

كمي تعداد وسائط نقليه در سطح شهر حركت آنها نسبتاً كند و در بخش مركزي شهر با مشكالتي 

 شهري نظم خاصي ندارد و با يكديگر تداخل ة سوارف ديگر، حركت پياده وطراز . همراه شود

نحوي كه در طول روز محورهاي   را دارد بهش، باالترين تراكم سواره و پيادهاين بخ. دارند

  . متقاطع بازار مملو از ترافيك سواره و پياده استةچهارگان

ر سازمان توجهي به امكانات بالقوة شهر، نارسايي و مشكالتي د بنابراين رشد سريع و بي  

ي در حركت سواره و پياده، عدم انطباق فرم و عملكرد، رشد ظمن  كالبدي شهر، از قبيل بي-فضايي

دهنده و كمبود فضاهاي باز  جاي فضاي خدماتي، عدم وجود فضاي سرويس ناهماهنگ و نابه

ده كه وجود آور ، به)شود فضا تبديل مي تدريج به شهري بي كه به(شهري و تراكم روزافزون ابنيه 

  ٣٠.ن هيچ آرامشي ندارندآمردم در 
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