
هدف: بررسی ویژگی های دموگرافیک1 و دگرگونی کیفی-آموزشی و 
جنسی شهر سنندج در بازۀ زمانی 1357-1320.

روش و رویکرد پژوهش: روش پژوهش حارض تاریخی است و 
با رویکرد تاریخ اجتامعی و بر مبنای منابع کتابخانه ای، اسنادی و 

نرشیات به تبیین مسئلۀ محوری پژوهش پرداخته شده است.

یافته ها و نتایج پژوهش: در این پژوهش دگرگونی اجتامعی شهر 
سنندج در دورۀ پهلوی دوم با تکیه بر تحوالت جمعیتی این شهر 

بررسی شد. برای تبیین هرچه بهرت مسئلۀ پژوهش، از چند منظر 

به این مسئله پرداخته شد. در این راستا، ابتدا فضای کالبدی شهر 

سنندج و تحوالت آن بررسی شد. سپس به امکانات شهری سنندج از 

قبیل مراکز آموزشی، بهداشتی، مالی و تفریحی و تأثیر آنها بر مردم 

توجه شد. در ادامه ویژگی های جمعیتی سنندج در این دوران و 

تحوالت و تحرکات جمعیتی آن -یعنی محوری ترین مسئلۀ پژوهش 

حارض- بررسی شد. با بررسی تحوالت کیفی-آموزشی و جنسیتی، این 

نکته آشکار شد که زنان با برخورداری از امکانات آموزشی، رفته رفته 

مبحث  در  درآمدند.  شهری  فعال  گروه های  از  یکی  به صورت 

ویژگی های اقتصادی جمعیت، به مسئلۀ شهری شدن نسبی مشاغل 

در سنندج توجه شد. سنندج درنتیجۀ این دگرگونی ها به صورت 

شهری صنعتی درنیامد، بلکه شکل خدماتی پیدا کرد.

ڪلیدواژه ها 

سنندج؛ دولت پهلوی دوم؛ دگرگونی جمعیت؛ ساختار اجتامعی

محمدتقی مختاری | فؤاد پورآرین | سید برهان تفسیری
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دگرگونی های ساختاری شهر سنندج با تکیه بر ویژگی های اجتامعی-اقتصادی

)1320-1357ش(

1. دموگرافـی علمـی اسـت کـه بـا در نظـر گرفنت سـاختامن جمعیتی)اندازه و ترکیب جمعیـت( در یک زمان معیـن و حرکاتی که بر جمعیت 

واقع می شـود)مانند تولد و مرگ و میر و مهاجرت(، به توصیف جامعۀ برشی می پردازد. بررسـی دموگرافیک یعنی بررسـی جمعیت شـناختی 

یک جامعه.
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محمدتقی مختاری1 | فؤاد پورآرین2 | سید برهان تفسیری3

دگرگونی های ساختاری شهر سنندج
 با تکیه بر ویژگی های اجتامعی-اقتصادی

)1320-1357ش(

1.  استادیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی، 

mokhtari@khu.ac.ir

2. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمــی، 

pour721@gmail.com

3. دانشجــوی دکتـــری تاریخ ایران اسالمی

 دانشگاه خوارزمی )نویسندۀ مسئول(،

tafsiri62@yahoo.com 

بیان مسئله
ساختار اجتماعی مفهومی است که دربردارندۀ نهادهای اجتماعی مختلف است. از طریق 
این نهادهاست که آداب ورسوم یکدست و کنش ها هدایت، تنظیم و جهت داده می شوند. 
ایجاد تغییر و تحول در این نهادها، به تدریج موجب تغییرات در ساختار می شود و با توجه 
به جهت تغییرات، ساختار هم متحول می شود. البته هر تغییری در نهادهای اجتماعی و 
اقتصادی لزوماً به تغییر ساختار نمی انجامد و این دامنه و میزاِن تغییرات صورت گرفته است 
که در این زمینه تأثیرگذار است. یکی از مؤلفه های پایه ای در تبیین دگرگونی هر جامعه، 
بررسی جمعیت و نحوه و میزان تغییرات جمعیتی آن است. با مطالعۀ ترکیب جمعیتی و 
تحوالت آن می توان میزان تحرک اجتماعی و اثرپذیری آن جامعه از تحوالت درونی و 
بیرونی را سنجید. در دورۀ پهلوی و به ویژه پهلوی دوم، نهادهای اجتماعی و اقتصادی شهر 
سنندج دچار گسستی اساسی از پیش از خود شد. در این دوره، از فضای کالبدی شهر 
گرفته تا نهادهای آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اداری و اقتصادی به تبعیت از تحوالت کلی 
ایران و مباحث نوسازی در دیگر شهرها و به ویژه در مراکز استان ها متحول شدند و هرکدام 
به نوبۀ خود از روند مدرنیسم و مدرنیزاسیون کشور اثر پذیرفتند. تحوالت صورت گرفته در 
این نهادها، در کنار برخی عوامل دیگر، موجب افزایش نسبتاً سریع جمعیت شهر سنندج 
شد. با بررسی آمار و ارقام موجود، می توان برآوردی کّمی از تحوالت صورت گرفته در 
شهر سنندج در این دوره انجام داد؛ ولی مسئلۀ اساسی و مهم این است که آیا دگرگونی در 
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نهادهای اجتماعی و اقتصادی به دگرگونی ساختاری در این شهر انجامید؛ یعنی، آیا می توان 
از لحاظ هویت مدنی و ساختار طبقاتی تفاوتی میان ساکنان سنندج در اواخر دورۀ پهلوی 

و در آستانۀ پیروزی انقالب اسالمی نسبت به دوران پیش از پهلوی قائل شد؟

نوسازی و تحوالت کالبدی سنندج
شهر سنندج در دورۀ پهلوی در جایگاه مرکز سیاسی استانداری کردستان اهمیت پیدا کرد و 
از بستر تحوالت کالبدی عبور کرد. یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر تحوالت جمعیتی آن هم 
در همین عامل نهفته بود. پیش ازاین دوره، شهر سنندج محدود به محله های قدیمی بود 
که به وسیلۀ باغ ها و گردنه های صعب العبور با دنیای خارج از شهر مرتبط می شد )روزنامۀ 
اطالعات، شمارۀ 120، 14دی1305، ص3(؛ ولی با احداث خیابان ها و ساخت و اثرگذاری 
عناصر جدید شهری -پادگان، کارخانه، بیمارستان و ادارات- تغییراتی در کالبد شهری به 
وجود آمد. خیابان کشی در میان شهر باعث ازهم گسیختگی بافت قدیم شد. در سال 1336 
وزارت کشور، هیئتی آمریکایی را مأمور کرد تا به تهیۀ طرح هادی1 سنندج بپردازد. این 
هیئت به طراحی خیابان هایی پرداخت که اجرای تدریجی آن ها موجب تحوالتی کلی در 
فضای کالبدی سنتی شهر شد )حبیبی و پوراحمد، 1384، صص74-100(. ایوان آلتِن2 در 
گزارش خود ابتدا توصیف جامعی از وضعیت شهری سنندج و تسهیالت شهری ایجادشدۀ 
جدید در این شهر عرضه می کند. نحوۀ تخصیص زمین در شهر سنندج برطبق این گزارش 
بدین قرار بود: گورستان 18/8 درصد )حدود 410/000 مترمربع(، زمین های تجاری و 
تولیدی 5/9 درصد )حدود 130/000 مترمربع(، بنیادهای حکومتی و ساختمان های اداری 
12/4 درصد )حدود 270/000 مترمربع(، مساجد و حمام ها 0/9 درصد )حدود 20/000 
مترمربع(، مناطق مسکونی 60/2 درصد )حدود 1/330/000 مترمربع(، زمین های باز و خالی 
1/8 درصد )حدود 40/000 مترمربع( )آلتن، 1394، ص48(. در سال 1339 که کردستان 
استان شد و سرتیپ امین آزاد به سمت استاندار کردستان و فرماندار سنندج انتخاب شد، 
مرکزیت این شهر بیش ازپیش تثبیت شد و فضای کالبدی شهر هم به طور مشخص از 
این مسئله اثر پذیرفت )حیرت سجادی، 1395، صص681و682(. بنا به گزارش آلتن، 
تقریباً تمامی وزارتخانه های دولتی دفاتر دائمی و جدیدی در این شهر گشودند. این امر 
منجر به گسیل شدن قشر کارمند شهرنشین به سنندج  شد )آلتِن، 1394، صص23و24(. 
در سال 1332 خیابان های منتهی به میدان مرکزی شهر کف سازی شد، اگرچه این کار 
چندان گسترده نبود و از هر خیابان تنها یک کیلومتر را شامل شد )روزنامۀ اطالعات، 
شمارۀ 8500، 17مهر1333، ص1(. در سال 1337 شمسی هم طرح هایی برای توسعۀ 

1.  در آن زمان سنندج کمرت از پنجاه هزار 

نفر جمعیت داشت و حتی امروزه هم برای 

شهرهایی با جمعیت کمرت از پنجاه هزار نفر 

در  و  دارد  کاربرد  هادی«  »طرح  اصطالح 

آن زمان ایوان آلنت مآمور تهیۀ طرح هادی 

سنندج شد و کار او هم به صورت کتابی به 

نام طرح هادی سنندج چاپ شده است.

Ivan Alten - .2: ایوان آلنِت معامر و شهرساز 

آمریکایی و عضو انجمن معامران آمریکایی 

است که در سال های 1336-1337 برای تهیۀ 

طرح هادی سنندج ازسوی وزارت کشور به 

و  اقدامات  درپایان،  و  اعزام شد  این شهر 

مشاهدات خود را از وضعیت فضای شهری و 

انسانی این شهر در قالب گزارشی عرضه کرد.

محمدتقی مختاری
فؤاد پورآرین
سید برهان تفسیری
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خیابان ها و بلوارها به تصویب شورای شهر رسید )آلتِن، 1394، صص68-72و73(. در 
سال های دهۀ 1340 شهرنشینی و شهرگرایی وارد مرحلۀ جدیدی شد. تحوالت اقتصادی 
و سیاسی، به ویژه اصالحات ارضی و اجرای طرح های توسعۀ کالبدی )اجرای طرح هایی 
مانند آب رسانی، راه سازی و گسترش شبکه های آموزشی و بهداشتی( موجب پویایی 
هرچه بیشتر شهر سنندج شد؛ به نحوی که شاید بتوان گفت در طی 17 سال )از 1340 تا 
1357( رشد و توسعۀ کالبدی سنندج با تحوالت 350 سالۀ آن از زمان تأسیس شهر برابری 
می کرد. این تحوالت تأثیر خود را بر فضای کالبدی شهر نمایان کرد و درنهایت هجوم 

روستائیان را به شهر در پی داشت )حبیبی و پوراحمد، 1384، ص101(.
ساختار فضایی-کالبدی سنندج را در این دوره می توان به سه بخش تقسیم کرد:

 1. محله های قدیمی: مانند آغازمان، َجورآباد، چهارباغ )چوارباخ(، قطارچیان و... . 
این محله ها باوجودِ داشتِن مشکالت حمل ونقل و تردد وسایل نقلیه و دارابودن بافت های 
قدیمی، از تمامی خدمات شهری -مانند آب، برق، فاضالب و...- برخوردار بودند و تراکم 
جمعیتی آن ها در حد باالیی بود. 2. محله های جدید: مانند ژاندارمری، شریف آباد، حسن آباد، 
خسروآباد و... . این محله ها براساس طرح های ازپیش اندیشیده شده و طبق برنامه، توسعه 
یافته بودند و الگوی راست گوشه و شبه شطرنجی داشتند. ساخت وسازهای صورت گرفته در 
این محله ها با مصالح جدید)فلزی بتونی و...( انجام می گرفت و تراکم جمعیتی آن ها در حد 
متوسطی بود. 3. محله های خودرو و حاشیه ای: مانند عباس آباد، تقتقان، کانی کوزله، فرجه، 
حاجی آباد و... . این محله ها به طورکامل در اختیار مهاجران روستایی و افراد بی بضاعت قرار 
داشتند و اولین هسته های شکل گیری حاشیه نشینی شهر سنندج هم همین محله ها بودند. 
این محله ها فاقد هرگونه تأسیسات و تجهیزات شهری بودند و به صورت مرکز جذب 
دیگر اعضای روستایی عمل می کردند. مصالح ساختمانی این محله ها ترکیبی از مصالح 
قدیمی و سنتی )مانند ِخشت وِگل و چوب( و نیز بتون آرمه و آهن و... بود )ایازی،1360، 

صص20-16(.

امکانات شهری و رفاهی سنندج: عاملی برای افزایش بیرونی و درون زاد1 جمعیت
شهر سنندج در فاصلۀ زمانی 1304-1357، به ویژه در سال های 1320-1357 امکانات 
رفاهی بیشتری از مناطق اطراف خود داشت و این مسئله از دالیل مهم افزایش جمعیت آن 
بود. به لحاظ بهداشتی، سنندج تقریباً برتری کاملی بر دیگر نقاط کردستان داشت. از بیست 
بهداری موجود در استان در سال 1345، 7 عدد در شهر سنندج قرار داشت. از 5 بیمارستان 
عمومی با 160 تخت در استان یک بیمارستان با 60 تخت در سنندج بود. در کل استان تنها 

1.  منظور از افزایش بیرونی مسئلۀ مهاجرت 

و آمدن نیروهای جدید به این شهر است 

بهبود  هم  درون زاد  افزایش  از  منظور  و 

وضعیت موالید است که برآیند ارتقای سطح 

بهداشتی و برخورداری از امکانات بهداشتی 

است.

دگرگونی های ساختاری شهر 
سنندج با تکیه بر ویژگی های ...
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شهر سنندج دو بیمارستان خصوصی با 20 تخت داشت. از 30 پزشک موجود در استان 
19 نفر در سنندج کار می کردند )سالنامۀ شهرداری ها، 1345، صص383-389(. از 37 
کلینیک بهداشتی موجود در استان کردستان در سال 1351، 15 عدد آن در سنندج بود و 
24204 نفر هم به این مراکز مراجعه کرده بودند )گزارش شناسایی استان کردستان، 1354، 
ص79(. در پاییز 1327ش اولین فرستندۀ رادیویی متعلق به ارتش کار خود را در این شهر 
آغاز کرد و از طریق بلندگوهای نصب شده بر سر بام خانه ها و ساختمان های اداری اطراف 
میدان شهر این جمله شنیده شد »اینجا ایران است: رادیو سنندج« )»صداوسیمای مرکز 
کردستان، تاریخچۀ مرکز«، 20اردیبهشت1396؛ سیمای کلی استان کردستان...، 1354، 
ص33(. بدین ترتیب رادیو به عنوان یکی از ارکان حیات اجتماعی جدید وارد زندگی 
مردم شد و ازآنجائی که شهرنشینان بیشتر از روستائیان به رادیو دسترسی داشتند )رادیوی 
شخصی و یا در ادارات و قهوه خانه ها(، بنابراین رفته رفته پیوندهای سیاسی مردم شهر با 

حکومت تقویت می شد که البته این مسئله نیازمند پژوهش دیگری است.
عالوه براین ها، توانمندی های سنندج ازنظر آموزشی و امکانات تعلیم و تربیت را 
می توان از عوامل ارتقای سطح کیفی زندگی مردم دانست. در اینجا با نگاهی به آمارهای 
موجود از وضعیت مدارس شهر، می توان به وضعیت و جایگاه آموزش و نظام آموزشی 
در این شهر پی برد؛ ولی قبل ازآن الزم است که به مدارس موجود در سنندج پیش از سال 
1320 نگاهی بیندازیم. در سال 1305 در سراسر استان کردستان 3 مدرسۀ دولتی پسرانه و 
5 مدرسۀ ملی پسرانه وجود داشت و خبری از وجود مدارس دخترانه در استان کردستان 
نبود )روزنامۀ اطالعات، شمارۀ 22، 16شهریور1305، ص2(. برطبق گزارش های سالنامۀ 
آماری 1315 و 1316، در این زمان سنندج دو دبیرستان پسرانه با 174 دانش آموز، یک 
دبیرستان دخترانه با 31 دانش آموز و 4 دبستان با 722 دانش آموز داشت )سالنامه و آمار 
1315 و 1316، صص33 و 169(. در سال 1344 آمارها بیانگر چهرۀ بسیار متفاوتی از شهر 
سنندج نسبت به قبل بودند. در این سال سنندج یک کودکستان با 42 نوآموز، 13 دبستان 
دخترانه با 2948 دانش آموز، 15 دبستان پسرانه با 4145 دانش آموز، سه دبیرستان دخترانه 
با 963 دانش آموز و 6 دبیرستان پسرانه با 1667 دانش آموز داشت. در کل از 17535 فرد 
درحال تحصیل در استان، 9765 نفر در شهر سنندج متمرکز بودند )سالنامۀ شهرداری ها، 
1345، صص 386 و 387(. در بهمن ماه 1353 انستیتو تکنولوژی سنندج افتتاح شد و 
در سال اول 150 هنرجو پذیرفت. در همین زمان با گشایش دانشسرای عالی سنندج بر 
امکانات آموزشی کردستان و خود سنندج افزوده شد )سیمای کلی استان کردستان...، 
1354، ص66(. دیگر امکانات و اماکن تفریحی و رفاهی شهر سنندج در سال 1354 
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عبارت بودند از: یک کتابخانۀ عمومی، دو پارک، یک پارک کودک، 3 هتل یک ستاره، 
10 مسافرخانه، 2 سینما، یک استادیوم 8000 نفری و 28 گرمابۀ عمومی و خصوصی 
)اطالعاتی درزمینه طرح های عمرانی استان کردستان، 1354، ص353(. در گزارشی از 
شهرداری سنندج به وزارت کشور در سال 1353 به بررسی امکانات گردشگری و تفریحی 
شهر سنندج پرداخته شده است. همان گونه که از گزارش برمی آید تا آن زمان اقدامات رفاهی 
و تفریحی چندی در این شهر صورت گرفته بود. در این زمینه هتل ها، پارک ها، بازارهای 
مکاره، تأسیسات ورزشی، بانک ها و شرکت های حمل ونقل، دو سینما، کتابخانه، مسافرخانه، 
استادیوم ورزشی و گرمابه های عمومی و خصوصی در شهر دایر شده بودند )ساکما همدان، 
3127-293-91(. این مؤسسه ها، به نوبۀ خود، موجب تغییراتی در بافت شهری و همچنین 

موجب جذابیت بیشتر شهر برای مسافران و مهاجران می شدند.

تحوالت جمعیتی سنندج
اولین آمارهای جمعیتی سنندج را میرزا شکراهلل سنندجی در کتاب تحفه ناصری عرضه 
کرده است. وی جمعیت سنندج را در سال 1295ق 24744 نفر و در سال 1319ق حدود 
32 هزار نفر و تقریباً هفت هزار و پانصد خانوار تخمین زده است )سنندجی، 1366، 
صص20و441(. دومین آمار از جمعیت سنندج مربوط به سال 1334ق است که جمعیت 
شهر را در حدود 32000 نفر ذکر کرده است. میرزا علی اکبر وقایع نگار کردستانی دراین باره 
می گوید: »تا قبل از فجاعه و قحطی سال 1337ه .ق جمعیت سنندج به سی ودو هزار 
بالغ بوده و پس ازآن به بیست هزار نفر تقلیل یافته است« )وقایع نگار کردستانی، 1381، 
ص56(. مردوخ جمعیت شهر را در اواخر دهۀ 1320 شمسی در حدود 25000 نفر 
تخمین زده است )مردوخ کردستانی، بی تا، ص53(. ایوان آلتِن، معمار آمریکایی که پیش تر 
به او اشاره شد، جمعیت شهر سنندج را در سال 1319ش 28610 نفر ذکر کرده است 
)آلتِن، 1394، ص169( و این آخرین آمار اعالم شده در این زمینه تا قبل از سرشماری 
رسمی 1335 است. ازآنجائی که شهر سنندج تا پیش از دورۀ پهلوی دگرگونی چندانی 
نپذیرفته بود، آمار و ارقام عرضه شده را می توان نمایانگر قابلیت های جمعیتی طبیعی این 
شهر دانست که در مواقعی از جنگ ها و بیماری ها آسیب دیده و با کاهش جمعیت هم 
مواجه شده است. در دورۀ پهلوی اول برخی امکانات جدید شهری و بهداشتی در این شهر 
ایجاد شد، ولی با توجه به اینکه ابعاد ساخت وسازها چندان گسترده نبود و تفاوت بارزی 
میان حیات شهری و روستایی وجود نداشت، ترکیب و میزان جمعیت شهر تغییر زیادی 
نمی کرد. شاید بتوان تنها تحول قابل ذکر را کاهش جمعیت آن در سال های جنگ جهانی 
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دوم دانست؛ ولی پس ازاین مقطع تحرک صعودی جمعیت شهر آغاز شد. این روند تا 
پایان دورۀ بررسی شده همچنان ادامه یافت؛ به طوری که جمعیت سنندج در سال 1335 به 
40641 نفر، در سال 1345 به 54578 نفر و در سال 1355 به 95872 نفر رسید )برگرفته 
از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، حوزۀ سنندج(. در ادامه با تکیه بر دو مؤلفۀ 
خصوصیات اجتماعی و خصوصیات اقتصادی جمعیت، عالوه بر عرضۀ آمار جمعیتی، به 

بررسی تحرکات جمعیتی و علل آن پرداخته خواهد شد.

الف.  ویژگی های دموگرافیک جمعیت سنندج
در این قسمت به مسائلی مانند میزان جمعیت، ترکیب سنی و جنسی و میزان سواد اهالی 
سنندج از سال 1320 تا 1357 با توجه به سرشماری های عمومی سال های 1335، 1345 

و 1355 پرداخته می شود.
دارای  سنندج1  سرشماری  حوزۀ   ،1335 سرشماری  براساس   :1335 سرشماری 
266/693 نفر جمعیت بود. 97 درصد از کسانی که در این حوزه سرشماری شده بودند، 
مقیم و متولد همین حوزه بودند و بیشتر افراد غیربومی از شهرهای مجاور می آمدند. 
جمعیت شهر سنندج 40641 نفر -شامل 22013 مرد و 18628 زن- بود )سرشماری 
عمومی...، سنندج، 1335، جدول شمارۀ1(. از میان 28888 نفر افراد باالِی ده ساِل جمعیِت 
سنندج، 8280 نفر )28/7 درصد( باسواد بودند که از این تعداد 6224 نفر را مردان )یعنی 
75/17 درصد افراد باسواد( و 2056 نفر بقیه را زنان )یعنی 24/83 درصد( تشکیل می دادند 
)سرشماری عمومی...، سنندج، 1335، جدول شمارۀ5(. نکتۀ قابل تأمل آن است که از کل 
جمعیت باسواد سنندج در این تاریخ 26/2 درصد متعلق به گروه سنی 10-14 ساله بود 
)برگرفته از سرشماری 1335، حوزۀ سنندج(. بنا به گفتۀ آلتِن جهش جمعیت سنندج در 
فاصلۀ 20 سال )از 1319 تا 1335( را می توان نشانۀ بهبود بهداشت اجتماعی در این شهر 
دانست )آلتِن، 1394، ص169(. در این تاریخ در شهر سنندج 638 کارمند دولتی مشغول 
به کار بودند که 493 نفر از آن ها در امور استانی و 145 نفر در حیطۀ امور محلی و شهری 

فعالیت داشتند )آلتِن، 1394، صص172و173(.
سرشماری 1345: در سرشماری عمومی سال 1345 محدودۀ جغرافیایی حوزۀ سنندج 
نسبت به سرشماری پیشین دچار تغییراتی شد؛ بدین ترتیب که بخش هایی از اورامانات، 
مریوان، بیلوار، کالترزان و ژاورود از آن جدا شد و ازطرف دیگر بخش هایی از دهستان 
ئیالق )لیالخ( به آن افزوده شد )سرشماری عمومی...، سنندج، 1345(؛ بنابراین مقایسۀ 
این دو سرشماری برای حوزۀ سنندج کار درستی نخواهد بود؛ پس مقایسه بین این دو 

1.  حدود این حوزه در این رسشامری عبارت 

بود از: دهستان های اوباتو، اورامان تخت، 

حسن آباد،  جوانرود،  بیلوار،  لهون،  اورامان 

حسین آباد، روانرس، ژاورود، سارال، سورسور، 

قراتوره، کالترزان، گاورود، و مریوان.
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مرحله از سرشماری را تنها به شهر سنندج محدود می کنیم. کل جمعیت شهرستان سنندج 
در این سال 205/242 نفر بود که از این تعداد 54/578 نفر )معادل 26/6 درصد( در شهر 
سنندج، در10/615  خانوار، ساکن بودند. ازآنجائی که سنندج تنها شهر موجود در این حوزۀ 
سرشماری بود، بنابراین جمعیت شهری این حوزه را در این تاریخ می توان همان 26/6 
درصد دانست. از جمعیت شهر سنندج 29/318 نفر مرد و25/260  نفر زن بودند. از کل 
جمعیت سنندج47/147  نفر )حدود 86/4 درصد( متولد شهرستان سنندج، 1351 نفر متولد 
دیگر شهرستان های استان، 5985 نفر متولد دیگر استان ها و 95 نفر متولد خارج ازکشور 
این شهر ساکن بودند،  24/506نفر )حدود 83/6  نفر مردی که در  بودند. از29/318  
درصد( و از جمعیت 25/260 نفری زنان هم  22/641نفر )حدود 89/6 درصد( متولد 
همین شهرستان بودند. دربارۀ وضعیت سواد افراد باالی هفت سال باید گفت که از تعداد 
 155/051نفر از ساکنان شهرستان سنندج 24/161 نفر )حدود 15/6 درصد( و از تعداد 
 43/071نفر از اهالی شهر سنندج 19/589 نفر )حدود 45/5 درصد( باسواد بودند. در 
همین زمان 5453 زن باسواد )حدود 30/9 درصد زنان باالی ده سال( در شهر می زیستند. 
از43/071  نفر جمعیت 7 سال به باالی شهر، 11/271 نفر )حدود 26/2 درصد( به مدرسه 
می رفتند1 که 478 نفر آن ها نیمه وقت و بقیه تمام وقت به مدرسه می رفتند. در شهر سنندج 
844 نفر در مقاطع چهارم متوسطه به باال )که تحصیالت دانشگاهی را هم شامل می شود( 
مشغول به تحصیل و یا دارای مدرک بودند )برگرفته از سرشماری 1345، حوزۀ سنندج، 

جدول شمارۀ 6(.
سرشماری 1355: گروه بتا2 جمعیت سنندج را در سال 1351 به میزان 65/200 نفر ذکر 
کرده است )گروه بتا، 1352، ص16(. برطبق گزارش های دفتر برنامه وبودجۀ استان کردستان، 
شهر سنندج در سال 1353 دارای74/212  نفر جمعیت بود )سیمای کلی استان کردستان..، 
1354، ص4(. برطبق سرشماری سال 1355، از 50/721 خانوار موجود در شهرستان 
سنندج  19/471خانوار در شهر سنندج زندگی می کردند. شهرستان سنندج در این تاریخ 
دارای  264/102نفر جمعیت بود که از این میزان 95/872 نفر در سنندج به سر می بردند 
) 52/862مرد و43/010  زن(. به این ترتیب، میزان رشد جمعیت شهر سنندج در فاصلۀ 
ده ساله از 1345 تا 1355 5/4 درصد بود )خالصۀ گزارش وضع موجود استان کردستان، 
1362، ص3(. از کل جمعیت این شهرستان، 90/9 درصد را متولدین خود شهرستان، 2/4 
درصد متولدین دیگر شهرستان های استان، 6/6 درصد متولدین دیگر استان های کشور و 
0/1 درصد را هم متولدین خارج ازکشور تشکیل می دادند. در طی پنج سال پیش از انجام 
سرشماری 1355، تعداد14/566  نفر به این شهرستان مهاجرت کرده بودند که حدود 5/5 

نفـر   6746 مـرد،  نفـر   23364 از   .1

)معـادل28/9 درصـد مـردان( و از 19707 

زن 4525 نفـر )معـادل23/5 درصد زنان( به 

می رفتنـد. مدرسـه 

مهندسـان  و  متخصصـان  از  گروهـی   .2

بـود کـه در اوایـل دهـۀ 1350، در راسـتای 

توسـعۀ  مطالعـات  انجـام  و  برنامه ریـزی 

اقتصـادی و اجتامعـی، ازسـوی دولـت بـه 

اسـتان کردسـتان  رفتنـد و گزارشـی مفصل 

از اوضـاع اقتصادی کردسـتان در ایـن دوران 

تهیـه کردنـد که بـرای مطالعـۀ حارض مفید 

بود و برای دیگر مطالعات ازاین دسـت هم 

می توانـد از منابـع پژوهشـی مهـم باشـد.
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درصد جمعیت شهرستان می شدند. در آبان 1355 در این شهرستان 59/7 درصد از جمعیت 
6-11 ساله، 53/6 درصد از جمعیت 12-14 ساله و 31/5 درصد از جمعیت 15-19 ساله 
به تحصیل مشغول بودند. این نسبت ها برای جمعیت شهری به ترتیب عبارت بود از: 86/5، 
81/8 و 55/3 درصد. از  210/950نفر جمعیت 6 ساله به باالی شهرستان سنندج در سال 
1355 تعداد 74/702 نفر )حدود 35/4 درصد( سواد خواندن و نوشتن داشتند. این آمار 
دربارۀ شهر سنندج 45/669 نفر از میان  800/65نفر )حدود 57 درصد( بود. این آمار به 
لحاظ جنسی هم دربارۀ شهر سنندج قابل تأمل است. از میان 44/678 نفر مرد باالی 6 سال 
سنندجی 29/771 نفر )حدود 66/6 درصد( و از میان 35/387 نفر زن باالی 6 سال سنندجی 
 15/898)حدود 44/9 درصد( توان خواندن و نوشتن داشتند )برگرفته از سرشماری1355، 
حوزۀ سنندج(. از  67/944نفر جمعیت شاغل باالی ده سال شهرستان سنندج در این 
تاریخ تعداد 20/808 نفر باسواد بودند که از این تعداد 65 نفر دکتری، 72 نفر فوق لیسانس، 
662 نفر لیسانس، 515 نفر فوق دیپلم، و 52 نفر مشغول تحصیالت عالی بودند و هنوز 
فارغ التحصیل نشده بودند و بقیه در مقاطع و پایه های تحصیلی دیپلم و پایین تر مشغول به 

تحصیل و یا دارای مدرک بودند.
نکتۀ جالب توجه دربارۀ جمعیت سنندج این است که در سال 1349 در حدود نیمی از 
جمعیت این شهر )48/9( کمتر از 15 سال سن داشتند )مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 
1349، ص1(. این مسئله از وضعیت بهداشتی نسبتاً مناسب شهر و کاهش چشمگیر میزان 
مرگ ومیر نوزادان از سال های آغازین دهۀ 1340 به بعد حکایت دارد. در سال های ابتدایی 
دهۀ 1350 موج حرکت روستائیان به سمت شهرها )در اینجا شهر سنندج( شدت گرفت. 
دالیل متعددی برای حرکت روستائیان به سمت شهرها ذکر شده است. گی روشه در این 
زمینه اشاره می کند که مهاجرت روستائیان به شهر دو حالت دارد: یا اینکه جمعیت عظیمی از 
کارگران به دلیل وجود امکانات شغلی راهی شهر می شوند و در آنجا استقرار می یابند؛ یا اینکه 
درصد زیادی از افرادی که به شهرها می آیند مهارت های الزم را برای جذب شدن در بازار کار 
ندارند. بدین ترتیب با توجه به بیکاری یا بیکاری پنهان جمعیت تازه وارد، حومه های فقیرنشین یا 
زاغه نشین شهری در کنار شهرها رشد می کنند. دراین باره گاهی برای مشخص کردن آهنگ رشد 
شهری که با آهنگ توسعۀ اقتصادی مطابقت ندارد، از واژۀ »شهرنشینی مفرط« استفاده می کنند 
)روشه، 1380، صص171و172(. دربارۀ سنندج، سیل ورود روستائیان موجب ساخت وسازهای 
بی رویه و اغلب بدون پروانه و بدون رعایت مقررات شهرداری در حواشی شهر شد. روستائیان 
در بسیاری مواقع چهارپایان را هم با خود به شهر می آوردند. آمدن بی رویۀ روستائیان به شهر 
موجب بروز معضالتی در ظواهر شهری و همچنین کمبود امکانات شهری می شد و انجمن 
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شهر و شهرداری را به اتخاذ تدابیری برای مقابله با مسائل و مشکالت حاصل از این مهاجرت 
وادار می کرد )سروش آریامهر، 1355، صص271و272(.

در سال های دهۀ 1340 )پس از اصالحات ارضی(، مقصد 17/7 درصد از مهاجران 
مرد خانوار در استان کردستان شهر سنندج بود )مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 
1349، ص1(. میزان رشد جمعیت شهر از سال 1345 تا 1355 معادل 5/4 درصد بود. از 
جمعیت کل این شهرستان، 95/9 درصد را متولدین خود شهرستان تشکیل می دادند )خالصۀ 
گزارش وضع موجود استان کردستان، 1362، ص3(. با توجه به پیدایی محله های جدید در 
حواشی شهر، می توان گفت که بخشی از این رشد صعودی پیامد اجرای اصالحات ارضی 
بود. روند مهاجرت که از قبل شروع شده بود، پس از اصالحات ارضی ابعاد گسترده ای 
یافت. رونق شهری و فروپاشی روابط سنتی تولید در روستا براثر اصالحات ارضی دو عامل 
تعیین کنندۀ روند شهرنشینی در این دوره به حساب می آیند. توسعۀ شهرها مستقل از مازاد 
اقتصادی روستایی و با اتکا به درآمدهای نفتی باعث جذب روزافزون جمعیت به شهرها 
شد )حسامیان و دیگران، 1363، ص53(. مردمی که در جریان اصالحات ارضی از دستیابی 
به زمین، به عنوان منبع درآمد، محروم شده بودند راه شهرها را در پیش گرفتند و در نمونۀ 
موردی سنندج موجبات پیدایی حاشیه نشینی و محله های جدید را در تپه های ناهموار 
اطراف شهر فراهم کردند )حبیبی و پوراحمد، 1384، ص202(. آهنگ افزایش جمعیت این 

محله ها بسیار فراتر از آهنگ رشد اقتصادی شهر و امکاناِت شهرِی موجود بود.

ب.  ویژگی های اقتصادی جمعیت سنندج
جهانشاه صمصام، استاندار کردستان، در سال 1328 گزارشی از وضعیت سنندج به وزارت 
کشور ارسال کرد. در این گزارش وی به بررسی اثرات نامطلوب جنگ جهانی دوم بر شهر 
سنندج و حیات اجتماعی-اقتصادی آن پرداخت. همچنین به نفوذ نامناسب متنفذان محلی بر 
مأموران دولتی و بازداشتن آن ها از انجام وظایف خود اشاره کرد و خواستار آن شد تا بانک ها 
و وزارتخانه های مختلف برای خود ساختمانی مجزا در شهر داشته باشند تا بتوانند به امور 
رسیدگی کنند، از آبروی دولت محافظت کنند و جلوی اعمال نفوذ متنفذان محلی را بگیرند 
)ساکما تهران، 4804-293(. دولت این گزارش را رهنمون خود قرار داد و سیاست هایی را 
اتخاذ کرد که رفته رفته به مرکزیت سنندج هرچه بیشتر معنی بخشید و بر اهمیت آن درنظر 
اهالی و مناطق اطراف افزود. نگاهی به آمار و ارقام مربوط به مؤسسه های اعتباری موجود 
در سنندج و مقایسۀ آن با استان کردستان به تبیین بهتر این مسئله کمک خواهد کرد. مبحث 
اقتصاد و تحوالت اقتصادی شهر سنندج را می توان با نگاهی به آمارهای مربوط به بودجه های 

دگرگونی های ساختاری شهر 
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شهرداری در سال های 1337 و 1357 آغاز کرد و با مقایسۀ آن ها با یکدیگر، دورنمایی کلی از 
تغییرات صورت گرفته مشخص کرد. در این زمینه اسناد بیانگر آن است که بودجۀ شهرداری 
از 13/963/171 ریال در سال 1337 به 126/436/210 ریال در سال 1357 افزایش یافته و 
بخش های مختلف آن )از قبیل فرهنگی، کارگزینی شهری و...( هم دچار تغییر و تحوالت 
فراوانی شده بود )ساکما همدان، 3088-293-91؛ و 3085-293-91(. نگاهی به وضعیت 
بانکداری و گردش پول و سرمایه هم در سنندج می تواند مؤید تحرکات صعودی اقتصادی 
این دوره باشد. از 70 شعبۀ بانکی موجود در کردستان در سال 1351، 26 شعبه در شهر 
سنندج دایر بودند و عبارت بودند از: بانک ملی )3 شعبه(، صادرات )10(، اصناف )3(، سپه 
)2(، عمران )2(، کشاورزی، رهنی، پارس، رفاه کارگران، بازرگانی، تهران )هرکدام یک شعبه(. 
این بانک ها هرکدام عرضه کنندۀ انواع وام های صنفی، سرمایه ای، تولیدی، ساختمانی و... بودند 
)گروه بتا، 1352، صص12-14(. بانک ملی ایران در سال 1314 اولین شعبۀ خود را در سنندج 
دایر کرد )ساکما تهران، 14982-240( و بانک رهنی هم در سال 1337 اولین شعبۀ خود 
را در این شهر گشود )ساکما تهران، 75324-240(. یکی از گزارش های موجود، از افزایش 
موجودی حساب های بانکی افراد و شرکت ها نسبت به چند سال پیش ازآن حکایت دارد. 
در این گزارش آمده است که چند سال پیش در بازار سنندج صد هزار تومان پول نقد وجود 
نداشت، ولی اکنون سرمایه گذاری های زیاد بخش خصوصی بیانگر وضع اقتصادی مناسب و 
تحول اقتصادی شهر، شهرستان و استان است. همچنین ساخت مهمان خانه ها و ساختمان های 
جدید در محله های نوبنیاد و افزایش تعداد خودروهای شخصی نشانی آشکار از افزایش توان 

اقتصادی مردم سنندج و منطقه است )سروش آریامهر، 1355، صص221و222(.
در دورۀ پهلوی اول در شهر سنندج وضع مالیات گیری نظم خاصی پیدا کرد. دولت با 
برقراری و اخذ منظم انواع و اقسام مالیات ها، به نوعی مردم این شهر را مهیای نظم اقتصادی 
جدیدی کرد. گزارشی که از درآمدهای دولتی شهرستان سنندج در سال 1319 در دست 
است، نشان می دهد که در این تاریخ دولت مرکزی در برقراری ثبات و اقتدار خود در مراکز 
ا ستان ها تاحدودی موفق عمل کرده بود. در این گزارش به طور مشخص و مجزا به بررسی 
درآمدهای دولتی از راه های گوناگون مالیات مستقیم و غیرمستقیم و از بخش های مختلف 
مالیاتی ازقبیل گمرک، خالصجات و... پرداخته شده است که این مسئله، جدا از مقدار و 
نحوۀ وصول این مالیات ها، حکایت از توانایی دولت مرکزی در برقراری اقتدار خود و 
ایجاد نظمی نسبی در ا ستان ها داشت )ساکما تهران، 45694-240(. با توجه به این گزارش 
و برقراری و دریافت منظم مالیات های مختلف از مردم، می توان گفت که تعامل اقتصادی 
مردم با دولت وارد مرحلۀ جدیدی شد. در مبحث ویژگی های اقتصادی جمعیت به مسائلی 
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از قبیل وضعیت فعالیت اقتصادی، تقسیمات عمدۀ مشاغل، طبقات شغلی، تقسیمات صنعتی 
و طبقات صنعتی در سنندج با توجه به سرشماری های صورت گرفته پرداخته خواهد شد. 
در ادامه با عرضۀ آمار و ارقام و جداولی از موقعیت های شغلی برحسب جنس و سن، 
دورنمایی کلی از وضعیت شغلی سنندج در این دوران مشخص خواهد شد تا مبنایی برای 

ارزیابی میزان و نحوۀ تحرک شغلی در این شهر فراهم شود.
براساس سرشماری سال1335 )جدول شمارۀ 1(، 87 درصد یا حدود 82000 نفر از 
مردان ده سال به باال در حوزۀ سرشماری سنندج به کار اشتغال داشتند. این آمار دربارۀ شهر 
سنندج 78 درصد یا حدود 12000 نفر بود. نسبت مردان بیکار در کل حوزه 11 درصد و 
در شهر سنندج 18 درصد بود که اکثر آن ها را در سنین پائین محصلین تشکیل می دادند. 
در کل حوزۀ سرشماری سنندج 86/747 نفر )حدود 48/8 درصد( ازنظر اقتصادی فعال 
محسوب می شدند،1 که از این تعداد 85/234 نفر )حدود 98/25 درصد( به کار اشتغال 
داشتند. این آمار دربارۀ شهر سنندج  14/276نفر )حدود 49/4 درصد( بود که 13/746 نفر 
آن ها )حدود 97 درصد( شاغل بودند: شامل 12/463 مرد و 1283 زن )سرشماری عمومی 

1335، شهرستان سنندج، مقدمه(.
براساس اطالعات به دست آمده از سرشماری 1345 )جدول شمارۀ 2(، نسبت مردان 
فعال ازنظر اقتصادی در شهر سنندج 68/4 درصد و در نقاط روستایی 87/3 درصد بود. 
علت اینکه نسبت فعالیت در شهر نسبت به مناطق روستایی کمتر بود، گرایش افراد جوان 
شهری به تحصیل بود. البته در کنار آن می توان به دالیل دیگری هم اشاره کرد.2 نسبت 
زنان فعال اقتصادی در شهر سنندج 10/3 درصد و در نقاط روستایی 3/8 درصد بود. از 
کل جمعیت فعال در شهرستان سنندج 93/4 درصد شاغل، 2 درصد بیکار و در جستجوی 
کار و 4/6 درصد بیکار فصلی بودند. این نسبت ها در شهر سنندج به ترتیب 95/2 درصد، 
4/3 درصد و 0/5 درصد بود. در شهرستان سنندج از کل افراد شاغل 94/1 درصد مرد 
و بقیه زن بودند. به لحاظ تقسیم مشاغل باید گفت که از کل جمعیت شاغل شهرستان 
سنندج 2/3 درصد کارفرما، 42/3 درصد کارکنان مستقل، 10/3 درصد کارمند دولت، 25/5 
درصد مزدبگیر و حقوق بگیر، 18/8 درصد کارگر فامیلی بدون مزد3 و 0/1 درصد کارآموز 
بدون مزد بودند.4 این آمارها دربارۀ شهر سنندج بدین ترتیب بود: 3/8 درصد، 19/8 درصد، 
35/8 درصد، 38 درصد، 1/7 درصد و 0/5 درصد. در حوزۀ سرشماری سنندج 6171 نفر 
مستخدمین دولت بودند که از این تعداد 5541 نفر در شهر سنندج متمرکز بودند و شامل 

5214 مرد و 327 زن می شدند )سرشماری عمومی 1345، شهرستان سنندج، مقدمه(.
جدول های شمارۀ 3 و 4 مربوط به وضعیت مشاغل در سال 1355 در شهر سنندج است. 

سـنین  در  کـه  اسـت  افـرادی  منظـور   .1

فعالیت اقتصادی قـرار دارند، فارغ از اینکه 

به فعالیت اقتصادی مشـغول باشـند یا نه.

2. بـرای منونه، انواع مشـاغل انگلی موجود 

در شـهر، بیـکاری پنهان و آشـکار، مشـاغل 

دزدی،  -ماننـد  بزهـکاری  انـواع  لومپنـی، 

تربیـت  تفـاوت  باج گیـری-  و  جیب بـری 

فرزند در خانواده های طبقۀ متوسـط به باال 

و دالیلی دیگر موجب شـده  تا شهرنشینان 

کمرت از جمعیت روسـتایی در فعالیت های 

اقتصـادی رشکـت کنند.

3. منظـور از کارگـران فامیلـی بـدون مـزد 

زنـان و کودکانـی بود کـه در کارهای عمدتاً 

کشـاورزی و خانگـی خانـوار خود مشـغول 

بـه کار بودند.

4.  0/7 درصـد باقـی مانـده دربـر دارنـدۀ 

افـرادی بـا وضعیتـی نامشـخص اسـت.

دگرگونی های ساختاری شهر 
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همان طورکه از این جدول ها برمی آید، در آبان 1355، از تعداد  67/944نفر شاغالن شهرستان 
سنندج 39/7 درصد در بخش کشاورزی، 26/6 درصد در بخش صنعت، 33/3 درصد در بخش 
خدمات فعالیت داشتند.1 این درصدها دربارۀ مناطق شهری به ترتیب 1/3، 29/8 و 68/7 بود. از 
 69/905نفر جمعیت باالی ده سال سنندج، 28/471 نفر )معادل40/7 درصد( ازنظر اقتصادی 
فعال بودند که از این تعداد 91/87 درصد را مردان و 8/13 درصد را زنان تشکیل می دادند 

)سرشماری عمومی 1355، شهرستان سنندج، مقدمه و جدول شمارۀ 16(.
با نگاهی به جدول های 1، 2، 3 و 4 می توان تحوالت و تحرکات شغلی و جنسی در 

شهر سنندج را به لحاظ آماری ارزیابی کرد.

 

برگرفته از سرشماری سراسری نفوس و مسکن 1335، جدول12

برگرفته از سرشماری سراسری نفوس و مسکن 1345، جدول21

مشاغل

تعداد
کل

 مشاغل
حرفه ای

 اداری و
منشی گری

 فروش و
مربوطه

 زراعت،
 جنگل داری و

مربوطه
حمل ونقلمعدن

 عملیات
تولیدی

خدماتی
 ارتشی و

اظهارنشده

852348861187334856314821885625372618018شهرستان

817528721174332055824811880506656317994مرد

34821041328490101187163024زن

13764401851180246666191267627604533سنندج

12463320839177745965191231819654529مرد

3587954----128381122571زن

1.  منظور از بخش خدمات در اینجا شـامل 

بخش هـای زیـر اسـت: فـروش و هتلـداری، 

رسـتوران و کافـه، حمل ونقـل و انبـارداری، 

و  مالـی  خدمـات  مخابـرات،  و  ارتباطـات 

بیمـه، ملکـی و تجـاری، خدمـات اجتامعی 

و شـخصی.

مشاغل

حوزه
کل

 کشاورزی،
...جنگل داری و

 استخراج معدن
و سنگ

 تولیدات
صنعتی

ساختامن
برق، گاز، آب
و بهداشت 

بازرگانی
 حمل ونقل و

ارتباطات
خدمات

 فعالیت های
ناشناس

59668380456045422260189319564494651268شهرستان

56138377736024362253187316762984071226مرد

353027202106722815105842زن

1547832712836125118024135647230676سنندج

1367232111974124517823875496365652مرد

18066086262261586524زن

   

   

جدول 1

جدول 2

جمعیت شاغل 10ساله به باال برحسب
 فعالیت های عمده و جنس
 در شهرستان و شهر سنندج )1335(

جمعیت شاغل 10ساله به باال برحسب
 فعالیت های عمده و جنس در 
شهرستان و شهر سنندج )1345(
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برگرفته از سرشماری سراسری نفوس و مسکن 1355، جدول شمارۀ 19

برگرفته از سرشماری سراسری نفوس و مسکن 1355، جدول شمارۀ 23

یکی از موارد مهم دربارۀ این آمارها توجه به وضعیت بیکاری است. همان گونه که از 
سرشماری های سال های 1335، 45 و 55 برمی آید، هرچه بر جمعیت شهر سنندج افزوده 
می شد، تعداد بیکاران هم افزایش می یافت. برای توضیح این پدیده چند دلیل می توان آورد. 
اول اینکه بهبود وضعیت بهداشتی بر میزان موالید در شهر می افزود و پیامد آن رفته رفته 
به صورت افزایش جمعیت جوان خود را نشان می داد. دیگر اینکه گسترش امکانات آموزشی 
در شهر موجب می شد که درصد بیشتری از جوانان، تحصیل و سوادآموزی را بر کار ترجیح 
دهند. سرانجام اینکه در سنندج، برخالف برخی از شهرهای درحال توسعه، خبری از صنایع 
و کارخانه های جدید برای جذب نیروی جوان نبود؛ بنابراین بر تعداد جمعیت بیکار افزوده 
می شد. از دیگر بخش های مهم بخش خدمات دولتی بود. شهر سنندج مرکز استان و محل 
تمرکز دستگاه های دولتی- شامل اداری، سیاسی، آموزشی، بهداشتی و...- بود و رفته رفته خود 

   

   

جدول 3

جدول 4

جمعیت شاغل10ساله به باال برحسب 
جنس و گروه عمدۀ شغلی در شهرستان 

و شهر سنندج )1355(

جمعیت شاغل10ساله به باال برحسب 
جنس و گروه عمدۀ فعالیت در 
شهرستان و شهر سنندج )1355(

مشاغل

حوزه

جمع

کارکنان مشاغل 

علمی، فنی و 

تخصصی

مأموران و 

کارمندان 

عالی رتبۀ اداری

کارمندان اداری و 

دفرتی و مشابه

فروشندگان و 

کارکنان بازرگانی

امور 

خدماتی

کشاورزان،

دامداران و...

کارگران تولیدی 

و رانندگان

گروه بندی 

نشده

67944376919926283768331726945202827036شهرستان

27161262112723502963247632195646739سنندج- کل

24954151912720942940213732190986718سنندج- مرد

22071102025623339046621سنندج- زن

مشاغل

حوزه ها

جمع

کشاورزی، 

شکار و 

ماهیگیری 

و...

استخراج 

معادن
ساختامنصنعت

برق، گاز

 و آب

فروش، 

هتلداری و 

رستوران و...

حمل ونقل و 

ارتباطات و 

مخابرات

خدمات مالی، 

بیمه و تجاری. 

ملکی

خدمات 

اجتامعی و 

شخصی

فعالیت های 

نامشخص

67944269981755441121702704343165436616232295شهرستان

271613127124205097239336912283231403566سنندج_کل

249543097019905084235333012072991237852سنندج_مرد

220741430134392124165714سنندج_زن
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را شهری خدماتی مطرح می کرد. به طوری که در سال 1355، در حدود 69 درصد از شاغالن 
شهر سنندج در بخش خدمات مشغول به کار بودند. منظور از خدمات، هم شامل بخش 
خدمات دولتی و کارمندی می شد و هم خدمات جدید شهری و بازاری را دربرمی گرفت. 
نوع این مشاغل بیانگر افزایش جمعیت و نیازمندی های روزافزون چنین افزایشی بود. نکتۀ 
مهم اختالف چشمگیر در شمار کارمندان دولتی شهر سنندج نسبت به دیگر مناطق استان 
کردستان است. همچنین میزان مزدبگیران و حقوق بگیران شهر سنندج -که مرکز خدمات 

و تمرکز امور دولتی بود- بیشتر از مناطق غیرشهری و حتی دیگر مناطق شهری استان بود.
درپایان باید گفت که مسئلۀ زنان هم به نوبۀ خود درخور توجه است. زنان رفته رفته 
وارد حیات اداری و شغلی جدید می شدند و به ویژه با فراگرفتن آموزش های نوین و ارتقای 
سطح سواد و همچنین عضویت در نهادها و مؤسسه های جدید هرچه بیشتر به صورت 
عنصری فعال در حیات شهری جدید درمی آمدند )هفته نامۀ ندای غرب، شمارۀ 761، 
شمارۀ 1051، 7دی1351،  و  شمارۀ 910، 19بهمن1348، ص1؛  6اسفند1345، ص1؛ 
ص4(. سازمان زنان ایران نمونه ای از این نهادهای مدنی جدید بود. در سال 1336 سازمان 
زنان کردستان تشکیل شد و بتول معین وزیری در آبان 1336 به مقام دبیر سازمان زنان 
سنندج انتخاب شد. وی در نامه ای به فرمانداری سنندج در تاریخ 23دی1336 شمار اعضای 
سازمان زنان شعبۀ سنندج را 885 نفر ذکر کرد که 485 نفر اعضای قدیم و 400 نفر اعضای 
جدید بودند. 76 نفر از اعضا با نامۀ ادارات به این سازمان معرفی شده بودند )ساکما همدان، 
2998-293-91(؛ بنابراین واضح است که عضویت در این سازمان به دو صورت انجام 
می شد: به صورت سازمانی و انفرادی )آزادانه(. با اندکی احتیاط می توان گفت که عضویت 
در این سازمان و سازمان هایی ازاین دست، زنان شهری را هرچه بیشتر مهیای زندگی جدید 
شهری و پیگیری فعال مطالبات خود می کرد و موجب فاصله گرفتن آن ها از حالت انفعالی 

مرسوم جامعۀ سنتی می شد.

نتیجه گیری
در این تحقیق دگرگونی اجتماعی شهر سنندج در دورۀ پهلوی دوم با تکیه بر تحوالت 
جمعیتی این شهر بررسی شد. برای تبیین هرچه بهتر مسئلۀ پژوهش، از چند منظر به این 
مسئله پرداخته شد. در این راستا، ابتدا به فضای کالبدی شهر سنندج و تحوالت آن نگاهی 
کلی انداخته شد. با نگاهی به تحوالت فضایی-کالبدی این شهر که پیامد سیاست های 
مدرنیزاسیون دولت پهلوی بود، سعی شد بستر محیطی تحوالت شهری و جمعیتی این 
شهر مشخص شود. شهر سنندج از دورۀ صفویه به بعد به عنوان داراالیاله انتخاب شده 
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بود و مسیر تکوین شهری خود را می پیمود؛ ولی در دورۀ پهلوی و به ویژه پهلوی دوم 
با احداث ادارات، سازمان ها، خیابان ها و محله های جدید تحوالتی اساسی در ظاهر شهر 
صورت گرفت و بافت مرکزی شهر نسبت به گذشته دگرگون شد. ازجمله بازار سنتی 
شهر براثر خیابان کشی جدید به دو بخش تقسیم شد و میدان هایی در مرکز شهر به وجود 
آمد. امکانات شهری سنندج -به عنوان مرکز اداری-سیاسی کردستان- هم اثرات خاص 
خود را بر مردم این شهر به جای گذاشت. سنندج در این دوره با برخورداری از امکانات 
شهری از قبیل برق، بیمارستان، بانک، مراکز تفریحی مانند پارک و سینما، مراکز آموزشی، 
هتل ها و... رفته رفته در مسیر هویت یابی جدیدی قرار گرفت. ساکنان سنندج با امکانات 
جدید از نزدیک در ارتباط بودند و تأثیر چنین دگرگونی هایی را بر حیات خود از نزدیک 

احساس می کردند.
با  زنان  که  شد  آشکار  نکته  این  جنسیتی،  و  کیفی-آموزشی  تحوالت  بررسی  با 
برخورداری از امکانات آموزشی، رفته رفته به صورت یکی از مؤلفه های فعال حیات شهری 
درآمدند. در مبحث ویژگی های اقتصادی جمعیت، مشاغل عمدۀ این شهر و مسئلۀ تحول 
مشاغل به سمت مشاغل شهری بررسی شد. در این زمینه آمارهای موجود از شهری شدن 
نسبی مشاغل در سنندج از قبیل مشاغل اداری، دولتی و خدمات جدید شهری حکایت 
بلکه شکل  به صورت شهری صنعتی درنیامد،  این دگرگونی ها سنندج  دارند. درنتیجۀ 
خدماتی پیدا کرد. نکته آخر اینکه دولت، با اعمال برنامه های کالن و تمرکزگرای خود، 
عامل اساسی تحوالت شد و در این زمینه شهر سنندج، همانند دیگر مناطق شهری ایران، 
از سیاست های کلی دولتی به شدت تأثیر پذیرفت. فضای کالبدی سنندج و ایجاد محله های 
حاشیه ای جدید در اطراف شهر درواقع از برنامۀ اصالحات ارضی و هجوم روستائیان به 
شهر متأثر بود و محله های خودرو و حاشیه ای را باید برآیند مهاجرت گستردۀ روستائیان 
به شهر دانست. پس به طورکلی می توان گفت که تحوالت جمعیتی شهر سنندج و افزایش 
جمعیت آن نتیجۀ چند عامل بود. ازجملۀ این عوامل می توان برنامه های مدرنیزاسیون دولت 
در این شهر - در جایگاه مرکز استان- بهبود وضعیت بهداشتی، برخورداری از امکانات 
شهری و رفاهی و مهم تر از همه اجرای برنامه اصالحات ارضی را برشمرد. درپایان، با توجه 
به تحوالت صورت گرفته در شهر سنندج، افزایش سطح سواد و سطح رفاه، و رشد فعالیت 
زنان در عرصه های جدید شهری، می توان گفت که اهالی این شهر ازنظر اجتماعی دچار 
نوعی گسست با جامعۀ سنتی خود شدند. ازآنجائی که متولی امکانات رفاهی و آموزشی 
جدید، دولت مرکزی بود، رابطه ای جدید میان ساکنان این شهر و دولت مرکزی شکل 

گرفت و مردم در بسیاری از جنبه های زندگی خود رد پای دولت را می دیدند.
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