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Cold and mountainous areas make up a large part of Iran. The urban fabric in 
these areas is similar to the cold and mountainous climate and is designed to meet 
the needs of its inhabitants. Climate and geographical considerations specific to a 
region is itself a major factor in shaping the urban fabric and architectural elements. 
The environment of cities and even the structures related to a particular climate 
acquire specific characteristics appropriate to that climate and geography. Bukan 
is also one of the cities located in the mountainous region of Iran and has a 
historical context appropriate and valuable to its conditions. This city is located in 
the south of West Azerbaijan province and in the Mokrian region. Due to its 
climatic features, biological geography, proximity to mountains and rivers, and its 
location along the road, it is a suitable place to live and this caused its rapid growth 
and development in the Qajar period. The present descriptive-analytical research, 
is based on field studies and library studies, and seeks to identify the historical 
context and the main physical elements and features of the city of Bukan, and in 
this regard seeks a logical answer to the following questions: 

1- In which historical period was the main and primary core of Bukan city 
formed? 

2- What is the pattern and logic of the building layout in the historical context 
of Bukan and what are its main and physical elements? 

3- How has the Bukan historical context changed during different periods? 
The results of studies showed that the Islamic city of Bukan was formed in the 

Safavid period and the current remaining texture of it also belongs to the Qajar and 
Pahlavi periods. The presence of architectural elements such as citadels, mosques, 
bazaars, tombs, basins and various neighborhoods proves the dynamics of the 
historical context of Bukan in the past and shows the political, religious, 
administrative and commercial functions of the city during these periods. 
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 پژوهشی مقالۀ    

 شهر بوکان   تاریخی   بازنمایی هویت بررسی و  
 

 1، سعید ستارنژاد1نیاسیدمهدي حسینی ، 2بنساصغر محموديعلی،  *1 اسماعیل معروفی اقدم 
 

 ران یا ل،یاردب ،یلی دانشگاه محقق اردب ، یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یشناسگروه باستان ،يدکتر يدانشجو .۱
 ران یا ،بابلسردانشگاه مازندران،  ،يدانشکده هنر و معمار ،یشناسگروه باستان ،يدکتر آموختۀدانش .۲
 

 خالصه   اطالعات مقاله 

 1399/ 01/ 17 :افتیدر
 1399/ 06/ 06 :رشیپذ

 1399/ 07/ 01 :نیآنال انتشار
 

 

دهد. بافت شهري در  مساحت کشور ایران را تشکیل مینواحی سرد و کوهستانی، بخش بزرگی از  
اي طراحی شده است که پاسخگوي  این مناطق همسان با اقلیم سرد و کوهستانی به وجود آمده و به گونه 

نیازهاي ساکنان آن باشد. مالحظات اقلیم و جغرافیاي خاص یک منطقه، خود عامل اصلی و مهم در  
بناهاي مربوط به یک اقلیم  شهرها و حتی تک   زیست ي است. محیط زایی بافت شهري و عناصر معمار فرم 

ویژگی  می خاص،  دست  به  را  جغرافیا  و  اقلیم  آن  با  متناسب  و  خاص  ازجمله  دهن هاي  نیز  بوکان  د. 
شهرهایی است که در منطقه کوهستانی ایران واقع شده و بافت تاریخی متناسب و ارزشمند با شرایط  

دلیل دارابودن  قرار دارد و به   ناحیۀ موکریان غربی و در  وب استان آذربایجان آن را دارد. این شهر در جن 
هاي اقلیمی، جغرافیاي زیستی و همجواري با کوه و رودخانه و قرارگرفتن در مسیر جادة ارتباطی، ویژگی 

قاجار و سپس    دورة براي سکونت مکان مناسبی بوده و همین امر موجب رشد و توسعۀ سریع آن در  
هاي میدانی و مطالعات  تحلیلی و براساس بررسی پژوهش پیشِ رو به شیوة توصیفی شده است.  پهلوي  

هاي اصلی کالبدي شهر بوکان بوده و  اي به دنبال شناسایی بافت تاریخی و عناصر و مشخصه کتابخانه 
 در این راستا به دنبال جوابی منطقی براي سواالت زیر است: 

 در کدام دوره تاریخی شکل گرفته است؟   هسته اصلی و اولیه شهر بوکان   - 1
الگو و منطق چیدمان بناها در بافت تاریخی بوکان چگونه و عناصر اصلی و کالبدي آن کدام    - 2

 بناها هستند؟ 
 بافت تاریخی بوکان در طی ادوار چه تغییراتی یافته است؟   - 3

مانده  و بافت فعلی باقی دهد شهر اسالمی بوکان در دورة صفوي شکل گرفته  نتایج مطالعات نشان می 
بازار،  ارگ،  وجود عناصر معماري ازجمله  از آن نیز متعلق به ادوار قاجار و پهلوي است.   مسجدجامع، 

از    کند و نشان را اثبات می   پویایی بافت تاریخی بوکان در گذشته   ، خانه و محالت مختلف مقبره، حوض 
 شهر، در طی ادوار مذکور است.      دارا بودن کارکردهاي سیاسی، مذهبی، اداري و تجاري این 
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 مقدمه 

شناخت هویت اصیل هر جامعه از کنکاش در معماري  
آثار اغلب نهو آثار کهن آن قابل دستیابی است.    فقطاین 

از  بلکه  داشته،  همراه  به  خود  با  زیباشناسانه    نظرجنبۀ 
که   کرده  ایفا  را  بسزایی  نقش  مردم  زندگی  در  کاربردي 

به گسترش فضاهاي شهري بخش اعظم آن   توجه   امروزه با 
از میان برداشته شده است و تنها با گذشتن از بافت تاریخی  

توان گوشۀ چشمی به این آثار هنرمندانه شهرهاست که می 
که انداخت.   هستند  گرانبهایی  آثار  شهرها  تاریخی  بافت 

خود ف  در  را  کشورمان  بومی  شهرسازي  و  معماري  رهنگ 
قدیم   بافت  و  است  پدیداري  فرهنگ  نوعی  شهر  دارند. 

گذارد.  هاي مادي و معنوي آن را در خود به نمایش می جلوه 
شهرهاي اسالمی تماماً داراي بافت قدیمی با    ، از این منظر 

مشابه   تعامل    هستند اجزاي  اسالمی،  هویت  بیانگر  که 
 .آنهاست هاي تاریخی یکسان  یشینه فرهنگی و پ

از موضوعات قابل مطالعه در جهت شناخت یک شهر و  
بافت  شکل   ة نحو  است.  آن  قدیم  بافت  مطالعۀ  آن،  گیري 
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قدیمی شهرها در واقع جزء نهادهاي اجتماعی پویا هستند  
می  حیث  این  از  آن و  شبیه توان  زنده  موجودات  با  را  ها 

آیند،  خود به وجود می دانست که همواره در سیر تکاملی  
می  می رشد  تکامل  می کنند،  پیري  به  و  رسند  یابند 

 )Vafaeifard, 2005, P. 198 ( .  به از شهرها  اینکه  دلیل 
محله  کوچک  می اجتماعات  تشکیل  از  اي  یک  هر  شوند، 

به  اصلی محالت آن  یا    ، مثابۀ سلول  سکونتگاه قوم، مذهب 
می فرقه  شمار  به  خاص   ).Pakzad, 1991, P. 18( رود  اي 

مثابۀ شناسنامه فرهنگی بافت تاریخی و قدیمی هر شهر به 
آن شهر بوده است و پیشینه و قدمت شهر و تمدن کهن  

.  ) Omrani & Sangari, 2006, P. 111( دهد  آن را نشان می 
مکان  شهرها  مراکز در  بازار،  مسجدجامع،  مانند  هایی 

رتبۀ  حکومتی، اجتماعی، مسکونی و... ضمن آنکه هر کدام م 
حفظ  شهري  فضاهاي  مراتب  سلسله  در  را  خود  خاص 

اي واحد  پردازند، مجموعه کنند و به انجام نقش خود می می 
 .  ) Vafaeifard, 2005, P. 199( آورند  را نیز پدید می 

در این تحقیق بافت قدیم شهر بوکان و عناصر معماري 
معرفی   بافت  استان  شود می این  در  شهر  این   .

از لحاظ آب و هوایی، داراي آذربایجان غربی قرار گرفته و 
اقلیم و جغرافیاي سرد و کوهستانی بوده و همین امر موجب 

هایی این اقلیم در بافت تاریخی بروز و نمود عناصر و ویژگی 
شد  به آن  بوکان  شهر  قدیم  بافت  است.  منسجم،  ه  صورت 

هاي آن متصل به یکدیگر بوده و بناها  فشرده و ساختمان 
به  می شهري  ایجاد  محصور  نفوذ  طوري  و  جریان  تا  شود 

ویژه در فصول زمستان در فضاهاي شهري بادهاي سرد به 
هر  بوکان  تاریخی  بافت  عناصر  باشد.  اندك  اقلیم  این  در 

عملک  داراي  این کدام  ارتباط  نحوة  و  بوده  متفاوت  ردي 
ها به اهمیت هر عنصر و  عناصر با یکدیگر و محل وقوع آن

به عملکرد آن در زندگی شهري وابسته بوده است. باتوجه 
سازهاي چندین دهۀ اخیر،  و عدم توجه مسئولین و ساخت 

 قسمت عمدة این بافت تاریخی از بین رفته است.
 

 پژوهشروش 
باتوجه  تحقیق  از این  ترکیبی  موضوع،  ماهیت  به 

هاي توصیفی، تحلیلی و پیمایشی و با رویکرد تاریخی روش 
فرهنگی نگاشته شده است. بنابراین ضمن بررسی متون    - 

هاي میدانی در بافت قدیم شهر بوکان و و منابع، به بررسی 
 یابی کامل آن پرداخته شده است. بازشناسی و مکان 

 

 پیشینۀ پژوهشی
بار در سفرنامه «بیان سفر منازل  بوکان براي اولین نام  

چی در هنگام لشکرکشی سلطان عراقین» اثر نصوح مطراق
در   ایران  به  عثمانی  است.    دورة سلیمان  آمده  صفوي 

کند که شاه سلیمان هنگام پیشروي چی عنوان می مطراق
از بغداد به سوي آذربایجان، از راه کردستان عبور کرده و از 

دلن  نه وارد خاك ایران شده و پس از عبور از گون طریق با 
صاروجه  بوکان،  سقز)،  بخش  دهات  لیالن، (از  قمیش، 

 ,Motaraghchi, 2000( کاردول و ناو به مراغه رسیده است  

P. 47 ( .   قاجار، دمورگان براي نخستین بار به صورت    دورة در
مختصري در سفرنامۀ خود و هنگام عبور از بوکان، به عناصر 

عماري این شهر، خصوصاً قلعه سردار و حوض بزرگ و  و م 
است   کرده  اشاره  آثار  این  بانیان   ,Demorgan( همچنین 

. افخمی نیز در کتاب «تاریخ فرهنگ و ادب موکریان ) 1960
صورت  به  بوکان  باستانی  آثار  تمامی  معرفی  به  بوکان» 

است   پرداخته  مختصري  حد  در  و   ,Afkhami( پراکنده 

کدخدامحم ) 1985 پایان .  در  خود دي  ارشد  نامۀ 
 )Kadkhoda Mohammadi, 2002 (   به صورت را  آثار  این 

) نیز آثار  1خیلی مختصر معرفی کرده و در مجله ایزیرتو ( 
شده  معرفی  پاراگراف  یک  حد  در  بوکان   اند تاریخی 

 )Hakimzadeh, 2004 ( «در کتاب «بوکان در سده بیستم .
ق  خصوصاً  بوکان،  بناهاي  محمدیان  به نوشته  سردار  لعه 

 )Mohammadian, 2015( تري بررسی شده  صورت مفصل 
شناختی آثار معماري سرداران  و در مقاله «بررسی باستان 

مکري و راهکارهایی در جهت حفظ، احیاء و بازسازي آنها»  
 Abam(   اند کرده قاجار شهرستان بوکان را بررسی    دورة آثار  

& Maroufi Aghdam, 2014 ( به کلی .  بوکان    ، طور  شهر 
کوهستانی   و  سرد  منطقه  شهرهاي  استان ازجمله  در 

که تاکنون مطالعه و بررسی  )  1(شکل  است  غربی  آذربایجان
دررابطه کالبد شهري آن جامعی  عناصر  و  تاریخی  بافت  با 

انجام  کارهاي  تمامی  و  است  نشده  معرفی    شده انجام  به 
  ربیشت   به همین دلیل این پژوهش بناها پرداخته است.  تک 

 هاي میدانی متکی بوده است.به فعالیت 
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 (مأخذ: نگارندگان) ARC GISغربی و شهرستان بوکان با استفاده از نرم افزار موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان .1 شکل

 

 وجه تسمیه و سابقۀ تاریخی بوکان
با نام بوکان و وجه تسمیه آن روایات مختلفی   ارتباط   در 

وجود دارد. در کتاب در کتب مختلف و در میان مردمان محل  
 ظفرنامۀ تیموري جلد دوم، بوکان و بوري از فرزندان جغتاي 

مغول بودند که بوکان در تواریخ دیده نشده، ولی پسري داشت 
سال   در  که  «مواتوگان»  اسم  هنگام   1221ه.ق/    617به 

 .) Yazdi, 2008/V 2, P. 1395(   .   به قتل رسید  محاصره بامیان 
هاي دوازدهم و سیزدهم هجري قمري بنا به روایتی، در سده 

خانواده و   ،که علی مردان بیگ رهبر این ایل بوده ایل خلکی 
سکان داده و روستایی ساخته و به ا ایل خود را در این مکان  

گذاري کرد. به گفتۀ افخمی، بوکان را ابتدا شهر نام  اسم بوکان 
و آن شهر در جنوب خوانده  کهنه  بوکان اند  فعلی شهر  غربی 

واقع شده است و در اثر زلزله ویران گردیده و در آن محل که 
بنا کرده  را  بوکان  بعدها  بوده  عده نیزار و چشمه سار  اي اند. 

معنی معدن معنی سرزمین و «کان» به دیگر معتقدند «بو» به 
اي نیز بوکان را ترکی مغولی بوده؛ یعنی معدن آب زیاد. عده 

گویند مغوالن هنگام حمله به این قسمت از می   اند ودانسته 
روبه  کردها  شدید  مقاومت  با  شده ایران  رو رو  این  از  و  اند 

از  پس  و  گرفتند  دل  به  را  کردها  کینه  و  شده  خشمگین 
ها ها و ویرانی پیروزي، عالوه بر کشتن افراد و سوزاندن آبادي 

در این سرزمین آنها، نام شهرها و دهات را نیز تغییر دادند و  
تر بوده بیکند نام نهاده ها بزرگ موقع بوکان که از تمام آبادي 

است   بوکان شده  کلمه  به  تبدیل  بعدها  و   ,Afkhami( شد 

1985, PP. 15-18 (.   اما نظریۀ عامیانه و غالب بر روي نام این
شهر چنین است که بوکان بر سر چند راه مهم بوده که هرگاه 

دلیل طبیعت بکر و کردند به ی مردم مناطق دیگر از آن عبور م
چشمه آن، در کنار آن چشمه به پاي کوبی و رقص پرداخته  
و بیشتر مراسم عروسی را در آنجا برپا کرده و در فرهنگ زبان 

مرور این مکان بوکان معنی عروس، که به نیز واژه بوك به  کردي 
 معنی عروسان است. (بوك+ ان) نام گرفته است که به 

استگاه شهرستان بوکان کار دشواري بوده تحقیق دربارة خ
می  که  مراجعی  تنها  نوشته و  نمود،  استناد  آنها  به  هاي توان 

سفرنامه جغرافی  و  گذشته  قرون  مورخان  و  نویسان نویسان 
است. اطالعات اندکی دربارة جغرافیا و تاریخ این شهر در دست 

دورة ه چندین سفرنامه از  ب  توان است که از آن میان تنها می 
و   قاجار  سیاح  حاج  سفرنامۀ  دمورگان،  سفرنامۀ  همچون 

هاي اشاره کرد. با وجود این، حضور تپه   سفرنامۀ مینورسکی
باستانی و قالع متعدد در اطراف و درون شهر، حاکی از قدمت 

است.   نوشته باتوجه کهن منطقه  در  به  موجود  گزارشات هاي 
ان سلطان چی، از همراه مکتوب «بیان منازل» نصوح مطراق 

ها به ایران در عصر هاي عثمانی سلیمان در هنگام لشکرکشی 
 دورةولیۀ و اصلی شهرستان بوکان به  ه ا ، قدمت هست صفوي 

ه از این دوره هیچ آثاري بر جاي نمانده دد ک گر صفویه برمی 
قاجار در بافت مرکزي و تمرکز  دورة است. وجود آثار معماري  

این شهر در این دوره بوده دهندة رشد تدریجی  این آثار، نشان 
باتوجه  نوشتۀ سفرنامه که  این زمان قصبه به  بوکان در  اي ها، 

خان والی دو تصویر از بوکان بیش نبوده است. در کتاب علی 
قرار داده شده و در توصیف آن نیز عنوان «قریه بوکان تربت 

نوشته شده   )Vali, 1395, P. 177(الدین خان»  الخاقان سیف 
  ). 3و   2است (شکل  
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   ) 1395 ،ینمایی از شهر بوکان (مأخذ: وال .2شکل 

 

 
 ) 1399(ماخذ: آرشیو اداره میراث فرهنگی بوکان،  1330. تصویر از بافت فشرده و متراکم بوکان در سال 3شکل 

 

 گیري شهر بوکانعلل شکل 
منطقۀ  یک  در  وسیع  دشتی  در  بوکان  شهر  قرارگیري 
کوهستانی موقعیت ممتازي را براي سکونت در این محل به 

هواي معتدل و کوهستانی و و اي که با آب وجود آورده؛ منطقه 
هاي فصلی و برجاماندن آبرفت وجود منابع آب کافی و رودخانه 

براي   مناسبی  مکان  بوکان  دشت  پست  نقاط  کشاورزي در 
سیمینه  رودخانۀ  وجود  است.  آورده  اراضی فراهم  و  رود 

در سطح و حاشیۀ شهر بوکان این موضوع را تأیید   کشاورزي 

به می  بوکان  این  بر  افزون  ارتباط کند.  و  قرارگیري  دلیل 
میاندوآب،  مهاباد،  ارومیه،  تبریز،  نظیر  شهرهایی  با  مستقیم 

طی ادوار قاجار و   سقز، شاهیندژ و ترانزیتی بودن این مسیر،
و چشم  سریع  رشد  به پهلوي  یافته؛  از سوي طوري گیري  که 

انتخاب  اداري  و  سیاسی  مرکز  عنوان  به  موکري  حاکمان 
هاي قرار گرفتن این شهر در مسیر راه   ،طور کلیبه گردد.  می 

ارتباطی مهم و نقش خدماتی آن، همچنین حضور چشمه پر 
به ده است. باتوجه آب آن (حوض بزرگ) موجب رونق آن گردی



 بررسی و بازنمایی هویت تاریخی شهر بوکان   |و همکاران  اسماعیل معروفی اقدم 

 
76 

پهنه  گروه نقشه  در  بوکان  شهرستان  ایران،  اقلیمی  بندي 
است؛ 2اقلیمی   گرفته  قرار  کوهستانی  و  سرد  اقلیم  یعنی   ،

زمستان  داراي  که بوکان  بوده  طوالنی  و  پربرف  و  سرد  هاي 
شود و تا اواسط فروردین ماه گاهی از اواخر آبان ماه شروع می 

طی نیز در این شهر نسبتًا گرم است.    هایابد. تابستان ادامه می 
هاي اخیر عوامل مختلفی ازجمله موقعیت شهر، افزایش دهه 

ناحیه  موقعیت  و  ارتباطی  عوامل  شهري،  و جمعیت  اي 
داشته تأثیر  اي در توسعۀ و الگوي کالبدي شهر بوکان  منطقه 
اهمیت .  )Rahnoma & Maroufi, 2014, P. 131(است  

استان  در  شهر  این  به آذربایجان   موقعیت  از  غربی  بیش  مراتب 
شدن  دلیل واقع آن است. این موقعیت ممتاز به   جغرافیایی   موقعیت 

این شهر بر سر راه شهرهاي مهم منطقۀ غرب کشور مانند تبریز،  
 . ) Movahed et al., 2015, P. 89( زنجان، ارومیه و سنندج است  

 معماري بافت قدیم بوکان
از   عبارت است  عناصر درهم بافت شهر  تنیدگی فضاها و 

به  به تبع شرایط طبیعی  اقلیم که شهري،  و  توپوگرافی  ویژه 
طور فشرده یا گسسته و با نظم خاص در محدودة شهر یعنی به 

 .Farid, 1994, P(اند  ها و محالت شهري جایگزین شده بلوك 

قرارگیري سلول   .)96 بافت،  از  هاي کاربردي در کنار منظور 
ات فیزیکی شبکه ارتباطی است که تحت یکدیگر و خصوصی 

اقلیم، نحوه احداث و   تأثیر و  عوامل گوناگونی مانند جغرافیا 
رشد فضاهاي مسکونی، مصالح و فن ساختمان، شیوه معیشت 

  .)Sultanzadeh, 1989/,V1, P. 373(گیرد  و اسکان شکل می 
قرن   ،طور کلی به  اوایل  تا  را که  ایران  از شهرهاي  آن بخش 

توان بافت قدیم نامید و منظور زمانی اند می بیست شکل گرفته 
شدن یا تغییر و تحوالت شهري دوران صنعتی   تأثیراست که  
 ,Shafaghi, 1997(ه.ش) شروع نشده است    1300پهلوي ( 

P. 439( .   شکل نحوة  شهر  هر  و بافت  رشد  مراحل  و  گیري 
. یکی از عوامل کندمی هر در طی تاریخ را منعکس  توسعۀ ش 

اصلی و بسیار مهم شکل دهندة بافت شهر عوامل طبیعی بوده 
است؛ سه عامل زمین، هوا و منابع آب عوامل اساسی و مهم 
اثرات  ایران،  قدیمی  شهرهاي  بافت  در  که  هستند  طبیعت 

  . )Sultanzadehe, 1986, P. 299(اند  عمیقی به جاي گذاشته 
دیم شهر بوکان در مرکز شهر فعلی و بر باالي پشته و ت ق باف 

ها و مناطق اي باستانی) که بر زمین اي (احتماال تپه یا بلندي 
اطراف مسلط بوده، قرار گرفته است. در گذشته این بافت از 

هاي کشاورزي و از سمت جنوب هر چهار جهت به وسیله زمین 
محاط شده بود، رود  غربی و غرب به وسیلۀ رودخانۀ سیمینه 

هاي  ها و خیابان اما امروزه با گسترش شهر و احداث ساختمان 
و   نو  بافت  با  طرف،  چهار  هر  از  بوکان  تاریخی  بافت  متعدد، 

احاطه  خیابان  جدید  احداثی  و    شده هاي  مطالعات  است. 
هاي صورت گرفته درون بافت قدیم بوکان موید آن است  بررسی 

زمان رو به رشد خود، با محوریت  که این شهر در دورة قاجار و در  
مسجدجامع و ارگ تاریخی آن یعنی قلعه سردار شکل گرفته  

بر دو  است. محور اصلی و ستون فقرات شهر قدیم بوکان، عالوه 
بناي یاد شده، حوض بزرگ آب این شهر بوده که در حال حاضر،  

هاي نسبی که حاصل  بیش با تغییرات و از هم گسیختگی ا کم 
هاي جدید است، به صورت اولیه باقی مانده  زي اقدامات شهرسا 

خانه بزرگ این شهر بیش از آنکه یک عنصر طبیعی  است. حوض 
معماري و ساختمانی از نظر منظر کلی شهر باشد، محل تمرکز    - 

هاي روزمره و استراحتگاه بوده  و جذب جمعیت به خاطر فعالیت 
ی نیز  هاي این بافت قدیم و هست. در این میان گذرها و کوچه 

نقش اساسی بین مراکز جمعیتی (مسجدجامع، حوض بزرگ و  
اجزاي   دیگر  و  سردار)  (قلعه  حکومتی  مراکز  و  احتماالً)  بازار 

باارزش  تشکیل  بناهاي  است.  داشته  عهده  به  را  شهر  دهندة 
موقعیت  در  قدیمی،  بافت  داخل  در  بوکان  شهر  هاي  تاریخی 

ود یکی، موجودیت  اند و وج مناسبی نسبت به یکدیگر قرار گرفته 
کند. این بافت متراکم  دیگري را در منظر کلی شهري نفی نمی 

و فشرده اوضاع اجتماعی و فرهنگی قرون گذشته شهر بوکان،  
 سازد.  خصوصًا دورة قاجار و ادوار بعد را در خود معلوم می 

رسد بوکان در می تر گفته شد، به نظر  به آنچه پیش باتوجه 
دورة صفوي و بعد از آن روستایی بیش نبوده و در دورة قاجار 
بازار و حوض بزرگ، ارگ،  بناهاي مختلف ازجمله  با احداث 

گیري رشد کرده است. کالبد طور چشم مسجدجامع و مقبره به 
بافت شهر بوکان تا حد زیادي متناسب با جغرافیاي منطقه و 

آن شکل گرفته است. بنابراین   محیط طبیعی و شرایط اقلیمی
از سال باعث هوا در بخش عمده   سرماي شدیدبه  باتوجه  اي 

گردیده تا حداکثر استفاده از تابش آفتاب، بهره گیري از نوسان 
روزانه دما، حفظ حرارتی و جلوگیري از باد سرد زمستانی در 
فضاهاي  و  تنگ  و  باریک  معابر  با  بوکان  شهر  متراکم  بافت 

با   جهت مسکونی  در  و  گردد  ضروري  امري  مرکزي  حیاط 
طور کلی، هاي اقلیمی منطقه باشد. به هماهنگی کامل با ویژگی 

عوامل فرساینده از یک سو و عدم   تأثیر گذر زمان و  امروزه با  
رسیدگی و توجه الزم در نگاه داشت بناها و مراقبت از آنها از 
اکثر بناهاي جدید،  احداث  و  تخریب  دیگر، همچنین   سوي 
گسترش  روند  است.  گشته  تخریب  بافت  در  موجود  بناهاي 
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راه    - کنونی شهر بیشتر در جهت جنوبی   شمالی و در راستاي 
غربی نیز    - ترانزیتی و رودخانه سیمینه رود بوده و در جهت شرقی  

گسترش قابل توجهی داشته است. هر چند که بافت قدیم بوکان  
گشته،  ت دس  فراوانی  تخریبات  و  تغییرات  برخی  خوش  هنوز  اما 

بناهاي کهن در آن باقی مانده است. فضاهاي موجود در بافت قدیم  
شود: الف) فضاهاي درون بافت شامل  بوکان به دو دسته تقسیم می 

حوض بزرگ و مسجدجامع و محالت ب) فضاهاي بیرون از  ه،  قلع 
. ) 6- 4(شکل    بافت که تنها شامل قبرستان و آرامگاه آن است 

 

 

 
 برداري کشور)(ماخذ: سازمان نقشه1335تصویر هوایی بافت تاریخی بوکان در سال . 4شکل 

 

 
 برداري کشور)و موقعیت ارگ، مسجدجامع و حوض بزرگ (ماخذ: سازمان نقشه  1347. تصویر هوایی بوکان در سال 5شکل 
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 ) Source: google earthبافت شهري بوکان و موقعیت بناهاي تاریخی در آن (از عکس هوایی  .6شکل 

 

 عناصر معماري بافت قدیم بوکان عبارتند از: 
تپه الف) قلعه سردار:   باالي  بر  قلعه که  باستانی  این  اي 

از   یکی  و  بوده  معروف  سردار  قلعه  به  شده،  نهاده  بنا  شهر 
بوکان است که با قدمتی تاریخی مورد  هاي مشهور در شهر  مکان 

توجه بیشتر اهالی این شهر در گذر زمان بوده است. قلعه به  
نقش   گشته،  واقع  آن  کنار  در  که  سردار  مسجدجامع  همراه 

با بانی  مرکزیت را براي بافت تاریخی بوکان داراست. درارتباط 
اي بناي هستۀ اولیۀ این اثر  قلعه سردار دو نظریه هست؛ عده 

سردار کل عساگر ایران در   کوه را به سردار عزیزخان مکري، باش 
نسبت    دورة   ,Kadkhoda Mohammadi( دهندمیقاجار 

2002, P. 78; Hasanzadeh, 2006, P. 10(   منابع برخی  و 
می  عنوان  سیف دیگر  توسط  سردار  قلعه  که  خان  الدین کنند 

شد   نهاده  بنا  مکري  عزیزخان  فرزند   ,Demorgan(مکري، 

1960, P. 33, 42; Hakimzadh, 2004, P. 238(   و بعدها در
محمدحسین  حکومت  علی زمان  و  مکري  سردار  خان  خان 

 .Afkhami, 1985, PP(یابد  گردد و گسترش می تکمیل می 

175, 215; Mohammadian, 2015, P. 16.(    تاریخ ماده 
  و  7هجري است (شکل    1285ساخت این قلعه باشکوه سال  

بنا رو به ویرانی کشیده شده و در حال حاضر    پهلوي   دورة ). در  8
بناي ویران    پایگاه مقاومت بسیج بر روي تپه مستقر گشته است. 

هاي قدیمی هم  ها و قلعه به مانند اغلب خانه   گشته قلعه سردار 
عصر خود با سنگ، ساروج، خاك رس، خاك سفید، آجرهایی با  

و چوب ساخته شده است. معم سانتی   20×   20ابعاد   اري  متر 
)  Lقلعه در باالترین نقطه و روي سطح صاف تپه، به صورت ( 

طوري که ضلع اصلی قلعه سردار با کمی انحراف،  مانند بوده به 
خانه سردار و سمت جنوب غربی بوده است.  رو به طرف حوض 

بنا داراي یک مسیر پلکانی از سمت جنوب غرب بوده که به  
. در این  است   شده سکوي سنگی بنا و طبقه همکف آن ختم می 

جنبه  قسمت،   بر  عالوه  که  داشته  قرار  سنگی  ستون  نه 
سازي و دفع نیروهاي فشاري  شناختی بنا، جهت خنثی زیبایی 

شد. در دو طرف ضلع جنوبی  کار گرفته می   طبقه فوقانی قلعه به 
غربی قلعه سردار یعنی در سمت جنوب شرقی و شمال غربی  

پالن  بودند.  بنا دو برجک قرار داشته که داراي  ی شش ضلعی 
ها آجر بوده که در ابتدا و تا ارتفاع نزدیک به  مصالح اصلی برج 

متر به صورت توپر بنا شده بودند و در قسمت فوقانی    4  –   3
خود اتاقک کوچکی داشتند که از آن جهت نگهبانی یا دیدبانی  

ها از طبقه فوقانی قلعه  شده است. ورود به این برجک استفاده می 
ها میسر است. بر باالي این دو  از طریق راهروها و ایوان سردار و  

 دهند برج دو کنگره فلزي هرمی شکل نصب کرده بودند می 

)Kadkhoda Mohammadi, 2002, P. 78(  در دو گوشه دیگر .
قلعه سردار نیز دو برج دیگر تعبیه شده که از نظر معماري با دو  

اي  اي پالن دایره برج اصلی تفاوت داشتند؛ این دو برج فرعی دار 
شکل بوده و برخالف دو برج اصلی که با آجر بنا شده بوند، در  

ساخت آنها کامالً از مصالح سنگی استفاده شده است. 
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  شهر) نآرما یمهندس دفتر وی(مأخذ، آرش 1330، سال قلعه سردارتصویري از  .7شکل 

 

 
 (مأخذ: آرشیو اداره میراث فرهنگی بوکان)  1330سال  -هاي شش وجهی آن مسیر پلکانی قلعه و برج  .8شکل 

 

سردار:   مسجدجامع  مهمب)  از  بناهاي  یکی  ترین 
عصر  تاریخی موجود در بافت قدیمی شهرستان بوکان که در  

نا نهاده شده، مسجدجامع  ي بزمان سرداران مکر قاجار و در  
در مجاورت قلعه سردار و در ضلع جنوبی آن    سردار است که

به . این مسجد امروزه کامًال دگرگون شده و باتوجهداردقرار  
دوره در  که  الحاقاتی  و  اضافه  مداخالت  آن  به  بعدي  هاي 

از دست داده   را  اولیۀ خود  و  اصلی  کالبد و شکل  گردیده، 

خان مکري الدیناست. مسجد سردار در زمان حکومت سیف
خان ت مکریان بنا نهاده شده و در زمان محمدحسینبر والی

شدهسردار    ;Aqlmand, 2006, P. 238   (است  تکمیل 

Afkhami, 1985, PP. 175 & 176 & 215(.  ،براساس منابع
سال  مس در  بوکان  سردار  منظم    1310جد  پالن  با  هجري 

ابعاد   در  شکل  شد   25×    20مستطیل  ساخته    متر 
)Afkhami, 1985, P. 176; Kadkhoda Mohammadi, 
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2002, P. 76(  )  یک 9شکل داراي  ابتدا  در  مسجد  این   .(
با   کوچک  آجري  گنبد  شانزده  با  چهارگوش  شبستان 

ه ستون قطور سنگی هایی از نوع کلمبو بوده که روي نُطاق 
فاص که  شده  حدود  ستون   لۀاستوار  در  یکدیگر  از  آن  هاي 

ي یک مناره آجري متر است. در این مرحله مسجد دارا  80/4
کوتاه و قطور بوده که در گوشۀ شمال غربی مسجد و بر روي 
دیوارهاي آن احداث شده بود که امروزه اثري از این مناره  
تا   بوکان،  سردار  مسجد  دیواره  و  پی  است.  نمانده  برجاي 

تقریبی   سنگ   60/1ارتفاع  با  بدون  متري،  و  نامنظم  هاي 
کمک ده و بعد از آن بههاي مختلف بنا شتراش و در اندازه

هاي فوقانی مسجد و گنبدهاي  آجر و به شکلی ساده، دیواره
است. مسجد سردار بوکان پس    شده گانه آن احداث  شانزده

یابد؛ در مرحله اول، در  از ساخت در دو مرحله گسترش می
متر   20×  15اي به ابعاد تقریبی قسمت شمال مسجد قطعه

جد اضافه گشت. در مرحله  و بدون ستون به هستۀ اولیۀ مس
سال در  که  مسجد  گسترش  اتفاق  ه.ش    1373هاي  دوم 

ه.ش    1373سردر این گسترش در سال    تۀافتد (طبق نوشمی
اي به صورت گرفته است)، در قسمت شرقی مسجد، قطعه

تقریبی   اولیۀ مسجد   30×    20ابعاد  به همان سبک  متر و 
(بتون) اضافه  یعنی به شیوه طاق و گنبد و با مصالح متفاوت  

در   .)Kadkhoda Mohammadi, 2002, PP. 76-77( گردید  
این مرحله قسمت اضافه شده قبلی را نیز به صورت طاق و  

می در  (گنبدي  مسجد  10  شکلآورند  درونخانه  امروزه   .(
ضلعی و شش ستون مستطیلی ستون هشت   33سردار داراي  

گانۀ    هاي نهبا ابعاد خیلی بزرگ در مرکز مسجد است. ستون
ستون  دیگر  به  نسبت  سردار  مسجد  ارتفاع اولیۀ  داراي  ها 

مقاوم آنها، جهت  بین  و  بوده  از کمتري  و جلوگیري  سازي 
 هایی افقی تعبیه شده است.  ها، تیركرانش طاق 

 

 
 ) 1395، (مأخذ: نگارندگان دیوار قدیمی ضلع غربی مسجد .9شکل 

 

 
 )   77  – 76. صص  ،1381 ،يمسجد سردار (مأخذ: کدخدامحمد  توسعۀمراحل گسترش و  .10 شکل
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نام دیگر  حوضخانۀ بزرگ:  ج) حوض بوکان که  خانۀ 
بوده، در سمت غربی  آن حوض  خانه سردار و حوض بزرگ 

جن سمت  و  سردار  شده  مسجدجامع  واقع  سردار  قلعه  وبی 
سردارسیف  کهن،  منابع  طبق  بر  بر  الدیناست.  مکري  خان 

هاي جوشان آب بوکان که در کنار مسجد قرار  اطراف چشمه 
مین آب شرب شهر و رساندن آب به قلعه،  أ ت  برايگرفته بود،  

بوکان  بزرگ  حوض  به  که  نهاد  بنا  را  بزرگی  خانه  حوض 
 ;Demorgan, 1960, P. 1339/ 2- 33 & 42  معروف گشت

Aqlmand, 2006, P. 238)(.  نیز    ،بنابراین بنا   همچون این 
مسجد سردار و قلعه سردار در دورة قاجار و زمان حکمرانی 

خانۀ بوکان  حوض ناصرالدین شاه بر ایران ساخته شده است.
اي  خان مکري داراي معماري بسیار سادهالدیندر زمان سیف

هاي جوشان آب، حوضی در اطراف چشمه طوري که  بوده به 
متر ساخته شد که عمق   30×    25مستطیلی و منظم در ابعاد  

نیز به سه متر می  ابتکار الدین رسید. سیف آن  با  خان مکري 
کشی تلمبه و لوله   لۀجالب و به کمک مهندسین روسی، به وسی 

خانه بزرگ را به درون که دویست متر طول آن بود، آب حوض 
سردا  بود قلعه  داده  انتقال  -Afkhami, 1985, PP. 177(  ر 

حوض  . )178 خود،  کتاب  در  را دمورگان  بوکان  بزرگ  خانه 
باتوجه  این به عکس دریاچه معرفی کرده است.  هاي قدیمی، 

معماري ساده در ابتدا روباز بوده و سقفی براي آن تعبیه نشده 
از  سردار،  مسجد  اصلی  شالوده  همانند  نیز  آن  در ساخت  و 

دوره مصا  در  بودند.  برده  بهره  سنگی  دالیل لح  به  بعد  هاي 
).11خانه را پوشاندند (شکل  امنیتی و بهداشتی روي حوض 

 

        
  ، صنایع دستی و گردشگريمیراث فرهنگیاداره کل آرشیو (مأخذ:  1330، سال خانه و مسجد سردار در گذشتنمایی از حوض  .11شکل 

 )غربیآذربایجان 
 

اینکه :  ها و محالتنظام فرضی خیابان  د) با  امروزه 
را خیابان بوکان  شهر  تاریخی  و  سنتی  بافت  جدید،  هاي 
اند و نظام یکپارچه آن از تعادل خارج گشته، ولی بافت  دریده
اي در هم  هاي شهر به صورت شبکه هاي قدیمی محلهکوچه 

سه  پیچیده از  چهارراهیراهیاي  و  و  ها  معابر  هاست. 
هایی با عرض  هاي بافت قدیمی شهر به صورت داالن کوچه 

اي حول محور قلعه و ارگ کم بوده که با حالتی مدور و حلقه
شکل   بزرگ  حوض  و  مسجدجامع  همچنین  و  حکومتی 

(شکلهگرفت در  12  اند  شهر  بافت  گسترش  قاجار    دورة ). 
عه و مسجدجامع بوده و  بیشتر در سمت شرقی و جنوبی قل

زمین امتداد تا  شهر  گورستان  حاشیۀ  و  پایین  مسطح  هاي 
داشته است. در سمت شمالی و غربی نیز که جاده کهن و  

می  آن  از  شهرها  سایر  جاده  ارتباطی  پایین  در  گذشته، 
است.  داشته  قرار  شهري  معبر  و  کوچه  چندین  ارتباطی 

در  می بوکان  بافت  که  کرد  عنوان  داراي   دورة توان  قاجار 
اصلی   بناي  دو  مرکزیت  با  مدور  تقریباً  و  حلقوي  طرحی 
موجود در این بافت یعنی قلعه سرداران و مسجدجامع شهر 

به شرایط اقلیم ها را باتوجه). ابعاد کوچه 13بوده است (شکل  
می اندازه  نیازها  براساس  و  معماري  پیمون  با  گرفتند.  و 

ازجمله  باتوجه بوکان  شهر  که  این  مناطق  به  شهرهاي 
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گیري ابعاد کوهستانی است، جغرافیا و اقلیم منطقه در شکل 
ها موثر بوده است. در ساخت  هاي اصلی و تعیین اندازهکوچه 

استفاده   مصالحی  و  مواد  از  بیشتر  هم  مسکونی  بناهاي 
و کوهستانی  می مناطق معتدل  اقلیم  و  با جغرافیا  شود که 

طور ی باشد. همانسازگاري دارد و به سهولت قابل دسترس
که پیداست مصالح اصلی بناها و آثار موجود در بافت بوکان،  

قسمت در  سنگ  در شامل  آجر  و  خشت  و  بنا  پایین  هاي 
 سطوح فوقانی بناهاست. 

 

 
 )1395ن، معابر با عرض بسیار کم در بافت قدیم بوکان (مأخذ: نگارندگا .12 شکل

 

 
 ) (مأخذ: نگارندگان) 3) و حوض بزرگ (2)، مسجدجامع (1اي و مدور معبر دورة قاجار بوکان حول محور ارگ (بافت شبکه .13شکل 

 
مسکونی)  ه مانند  خانه:  فضاهاي  بوکان  قدیمی  هاي 

هاي معماري مناطق سرد  سایر شهرهاي کوهستانی، ویژگی
طور کلی، خصوصیات کلی بناها در  . بهداردو کوهستانی را  

ساختمان شامل  نواحی  و  این  مرکزي  حیاط  داراي  هاي 
درونگرا، کم بودن سطح پوسته خارجی بنا نسبت به حجم  

ات کم  ارتفاع  مسطحاق بنا،  بامها،  و  بودن  کم  بازشوهاي  ها، 
حیاط  و  ایوان  قطور کوچک،  نسبتاً  دیوارهاي  و  کوچک  هاي 

خانه 14  (شکل   )Ghobadian, 1998, P. 102( است هاي ). 
پالن  داراي  بوکان  قدیم  تا بافت  بوده  فشرده  و  متراکم  هاي 

میزان خود  به کمترین  بیرون و درون  تبادل حرارتی فضاي 
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بافت برسد.   بناهاي  اکثر  قرارگیري،  جهت  نظر  از  همچنین 
تا جنوب  قلعه سردار در جهت جنوب شرقی  ازجمله  بوکان 
غربی و مستقیمًا بر روي سطح زمین و یا سکوهاي سنگی قرار 

ها حوضی قرار دارد اند. در میان صحن برخی از این خانه گرفته 
درخت  آن  اطراف  خانه که  این  است.  شده  کاشته  بهایی  ا ها 

وجود گرماي شدید تابستان و سرماي نفوذ کننده زمستان، در 
ویژگی  چنان  از  فصل  دو  می هر  که  برخودارند  توانند هایی 

. آنها با کنندراحتی و هواي مطبوعی را به ساکنانشان ارزانی  

ساختن جرزها و دیوارهاي ستبر سنگی و خشتی توفیق آن را 
را به داخل بنا سد سازند. اند تا به راحتی نفوذ سرما و گرما  یافته 

هاي مسطح گلی و تیرپوش و ساخت همچنین با ایجاد سقف 
هایی در قسمت ورودي و نماي اصلی بنا، راه را ایوان و بالکن 

بام و سرماي شدید در زمستان  از راه  نیز براي نفوذ گرما  ها 
به بسته  بام اند.  و ساده، طور کلی، ساخت  به شیوه مسطح  ها 

وري از پوشش برف روي ن راهکارها، جهت بهره تری یکی از مهم 
. عنوان یک عایق حرارتی استآن به 

 

 
 هاي بافت قدیم بوکان (مأخذ: نگارندگان) استفاده از مصالح سنگ و خشت و بازشوهاي کوچک در خانه  .14شکل 

 

ها و یا منبعی از وجود  کدام از سفرنامه : در هیچ بازار  )  ز 
کان مطلبی بیان  بازاري متعلق به دورة قاجار در بافت تاریخی بو 

نشده است. در دورة پهلوي در محل فعلی بازار بوکان، بازاري  
قرار داشته است که بر اثر توسعۀ شهري و ساخت و سازهاي  
جدید در چند دهۀ اخیر از بین رفته و بازار فعلی با ساختاري  

متفاوت جاي آن را گرفته است. در دورة قاجار با احداث قلعه  
جوار حوض بزرگ، وجود بازاري متعلق  سردار و مسجدجامع در  
این بازار در این دوره    نمایاند. احتماالً به این دوره منطقی می 

کوچک و موقتی بوده و توسعۀ آن در دورة پهلوي صورت گرفته  
). 15شکل  است ( 

 

 
  ) 1394آرمانشهر،  یموقعیت بخش تجاري و بازار نسبت به بافت (ماخذ: دفتر مهندس .15 شکل
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موکري:   سرداران  آرامگاه  داخل  ح)  در  مقبره  این 
محوطه امروزي پارك ملت که در قدیم گورستان شهر بوده  
و بیرون از بافت شهري و در حاشیۀ شرقی آن قرار داشته، 

(شکل  واق است  از    ). 16ع شده  حاکی  که  تاریخی  و  کتیبه 
باتوجه ندارد.  وجود  باشد  مقبره  ساخت  اطالعات  زمان  به 

به سبک معماري موجود در کتب و منابع گوناگون و باتوجه
مقبره و مقایسه با دیگر مقابر موجود در منطقه و همچنین با 

قت خان مکري، حاکم ونامۀ سردار محمد حسین نگاه به زندگی 
که مقبره  )Samadi, 1994, P. 80( ساوجبالغ مکري (مهاباد) 

مدفون   آنجا  در  و  شده  ساخته  او   ,Afkhami( استبراي 

1985, P. 214( .  این بنا   گردد.قاجاریه برمی دورة قدمت بنا به
متر   198متشکل از صحن و بناي مقبره است. زیر بناي مقبره  

ایوان و دو دهلیز در معکب بوده و داراي یک گنبد مرکزي،  
خان، طرفین است. این بنا در ابتدا بر روي قبر محمدحسین 

خان مکري داماد امیر کبیر ساخته شد. بعد از نوه سردار عزیز 

وي، فرزندان و نوادگان او نیز در این محل دفن شدند. مقبره 
سردار شامل حیاط جنوبی و گنبدخانه اصلی در سمت شمال 

ترین قسمت اي شاخص مقبره و اصلی است. ایوان جنوبی، نم 
دار و دو ورودي آن است. این نما متشکل از یک ایوان ستون 

دار در طرفین است. ایوان داراي سه طاق با قوس یا دهلیز طاق 
ضلعی زیبا و دو نیم ستون اي و دو ستون سنگی هشت دایره نیم 

چسبیده به دیوار است و با الگوي سه دري احداث شده است. 
بنا به صورت یک پوسته بنا شده و کوتاه است. گنبدخانه   گنبد

به شکل یک چهار طاقی بنا شده و داراي پالن چلیپایی شکل 
اتاق جهت اجراي گنبد، چهار طاق  این  باالي  بر  نماي است. 

هاي ساده، سازي جناغی با آجر بنا گشته و سپس با ایجاد گوشه 
ه شده است. گنبد آجري کوتاهی با نظم خاصی بر روي آن زد 

سازي گنبد مقبره، طاق بند است. در این روش اجراي گوشه 
روش از دو طاق اریب که یکدیگر را در یک نقطه قطع کرده، 

 ).17شکل  شود ( استفاده می 
 

 
  نماي اصلی مقبرة سردار (مأخذ: نگارندگان)  .16شکل 
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 غربی) آذربایجان  ، صنایع دستی و گردشگريمیراث فرهنگیاداره کل خذ: آرشیو مأپالن مقبره سردار ( .17شکل 

 
همانبه کلی،  تمامی  طور  شد،  گذرانده  نظر  از  که  طور 

باقی به  بناهاي  متعلق  بوکان،  تاریخی  بافت  در    دورة مانده 
مقبرة سردار که در حاشیۀ بافت شهر   جزبهقاجار بوده که  

قرار داشته، سه بناي قلعه سردار، مسجدجامع و حوض بزرگ  
ها و محالت  در مرکز بافت سنتی بوکان قرار داشته که کوچه

شهر حول محور آن شکل گرفته است. بازار احتمالی بوکان  
غربی قلعه  در مکان فعلی بازار بوکان و در سمت شمال نیز  

دهد بافت سنتی شهر ها نشان میقرار داشته است. بررسی 
پهلوي به    دورةقاجار شکل گرفته و سپس در    دورةبوکان در  

قلعه   با مرکزیت  از طرح مدور  و  رسیده  اوج گسترش خود 
سردار و مسجدجامع شهر و حوض بزرگ به طرحی طولی در 

 .  شودمیادة ترانزیتی و ارتباطی تبدیل مسیر ج
شهر بوکان طی پنجاه سال اخیر نیز از نظر جمعیت و  

است؛   -فضایی  توسعۀ داشته  تغییرات چشمگیري  کالبدي، 
  38هزار و  5  از  1335که جمعیت این شهر در سال  ايگونه به

رسیده و مساحت   1385نفر در سال    703هزار و  150  نفر به
هکتار در   26/1777هکتار به    71/ 5از    1345آن نیز در سال  

افزایش یافته است. رشد شهر به صورت خطی    1385سال  
جنوب در امتداد رودخانۀ  – در محور اصلی به صورت شمال 

 & Rahnoma(  سیمینه [و جاده ارتباطی] اتفاق افتاده است

Maroufi, 2014, P. 130(.  

 ها یافته 

صورت ها  بررسی شهر  میدانی  تاریخی  بافت  در  گرفته 
بوکان حاکی از این است که این بافت در دورة قاجار شکل  

کند. آنچه مشخص گرفته و در دورة پهلوي گسترش پیدا می
گیري با توجه به هستۀ اولیه است این بافت در ابتداي شکل

شهر به صورت مدور بوده و  با توجه موقعیت قرارگیري بنا 
امتداد از   در  بعد  شهر  توسعه  مهمی،  ارتباطی  مسیر 

صورت طولی بوده است. از جمله بناهاي اولیه  گیري بهشکل
تبع آن مسجد   به  بوده که  بوکان، قلعه سردار  و مهم شهر 

گیرد. وجود قلعه در بافت شهر  جامع و بازار شهر نیز شکل می
گیري بوده و بعدها  نشان از دفاعی بودن شهر در ابتداي شکل

شود. بافت تاریخی  تر میاقتصادي و تجاري شهر پررنگنقش  
بی اثر  بر  امروزه  بوکان  و  شهر  شده  دگرگون  کامالً  توجهی 

ساختار اولیه خود را از دست داده است؛ ولی وجود عناصر  
معماري و کالبدي مهم باقی مانده از این بافت همچون ارگ، 

اهمیت   مسجدجامع، بازار، محالت و معابر، نشان از پویایی و 
کند که محدودة بافت  ها اثبات میآن در گذشته است. بررسی

قدیمی و تاریخی بوکان در ادوار قاجار و سپس پهلوي، داراي  
پیچ بوده و  درهاي باریک و پیچبافتی متراکم با معابر و کوچه

و   و جغرافیایی  اقلیمی  با شرایط  زمان مطابق  آن  در  دقیقاً 
ا شده  طراحی  دوره  آن  بوکان  نیازهاي  تاریخی  بافت  ست. 
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  – گویاي این حقیقت است که شهرسازي و معماري ایرانی  
اسالمی در تعادل کامل با محیط پیرامون خود بوده و با آن  

 بیگانه نیست.  
 

 گیري نتیجه 
دهند  هاي تاریخی، هسته اولیه شهرها را تشکیل میبافت

می قدمت،  و  دانست.  شهري  هر  اصلی  هویت  را  آنها  توان 
هاي شهري ر و وجود عناصر ارزشمند تاریخی این بافتساختا

شکل و  تقویت  در  مهمی  نقش  روستایی،  هویت  یا  گیري 
معناي  فرهنگی جامعه دارند. بنابراین حفظ و صیانت آنها به

هاي تاریخی، فرهنگی، اجتماعی،  حفظ و صیانت سایر ارزش 
محیطی، معنوي و کالبدي و ... است. هرچند بافت تاریخی  

ب بیشهر  اثر  بر  امروزه  و  وکان  شده  دگرگون  کامالً  توجهی 
ساختار اولیه خود را از دست داده است؛ ولی وجود عناصر  
معماري و کالبدي مهم باقی مانده از این بافت همچون ارگ، 
مسجدجامع، بازار، محالت و معابر، نشان از پویایی و اهمیت  

ة بافت  کند که محدودها اثبات میآن در گذشته است. بررسی
قدیمی و تاریخی بوکان در ادوار قاجار و سپس پهلوي، داراي  

پیچ بوده و  درهاي باریک و پیچبافتی متراکم با معابر و کوچه
و   و جغرافیایی  اقلیمی  با شرایط  زمان مطابق  آن  در  دقیقاً 
بوکان   تاریخی  بافت  است.  شده  طراحی  دوره  آن  نیازهاي 

  – معماري ایرانی    گویاي این حقیقت است که شهرسازي و
اسالمی در تعادل کامل با محیط پیرامون خود بوده و با آن  

 بیگانه نیست.  
کلی،  به شکلطور  تاریخی    گیريبا  بافت  اصلی  شالودة 

قاجار، محالت و گذرهاي شهر نیز در اطراف    دورةشهر در  
بافت میانی شهر شکل گرفت و ساخت مسجدجامع و قلعه  

باراند به  را  بوکان  ازي در مسیر تجاري شمال غرب در آن، 
ساخت.   عناصر  مبدل  داراي  قاجار  دوران  طی  بوکان  بافت 

کالبدي و ساختار مشخصی بوده است؛ در طی این دوره ارگ  
شود و در کنار آن عناصر  یا قلعه در مرکز شهر ساخته می

گیري و هویت این شهر یعنی مسجدجامع مهم و اصلی شکل
می برپا  بزرگ  کو حوض  در  و  شود.  گذرها  عناصر،  این  نار 

شکل   ارگ  به  چسبیده  بازار  سرانجام  و  محالت  و  معابر 
گیرد که مرکز و عامل اصلی اهمیت تجاري و اقتصادي  می

این  بافت محسوب می تجاري بوکان ازطریق    اهمیتشدند. 
پهلوي نیز ادامه یافت.    دورةدر    ،اي این ناحیهمبادالت منطقه 

اي حالت و معابر با طرح حلقهطور کلی، شهر بوکان شامل مبه
یا مدور، حول محور مرکزي شهر یعنی سه بناي اصلی بافت  

هاي قلعه سردار، مسجدجامع و حوض بزرگ در دورة  به نام
قاجار شکل گرفت. در دورة پهلوي نیز شهر در چهار جهت  
بافت دورة قاجار آن رشد و توسعۀ چشمگیري یافته و این  

ي مسیر رودخانه سیمینه رود و روند توسعۀ بیشتر در راستا
بر  توان گفت عالوهمی  ،راه ارتباطی آن بوده است. در نهایت

رود و موقعیت  سایر عوامل، دو عامل رودخانۀ سیمینه   تأثیر
گسترش روزافزون این شهر را از دورة  نیز  استراتژیکی بوکان 

دهه در  همچنین  و  پهلوي  دورة  و  موجب قاجار  اخیر  هاي 
 . است شده
 

 ي سپاسگزار 
حمایت    پژوهش از تمامی کسانی که ما را در انجام این  

 سپاسگزاریم. کردند، 
 

 منابع مالی 
 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تهیه شده است. 
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