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تأثيـر معمارى قديم بوشـهر بر فرهنگ و معمارى كشـورهاى 
حاشية خليج فارس
(مطالعه موردى محله البستكيه شهر دبى)

دكتر باقر كريمى*دكتر باقر كريمى*

تاريخ دريافت مقـاله:     1389/05/15
تاريخ پذيرش نهايي:     1389/11/18                                                        

 چكيده 
بافت تاريخى بوشهر حاصل عوامل متعددى است كه مهم ترين آن ها خليج فارس و گذشتة تاريخى آن به عنوان يك عنصر ملى 

است. اين بافت ارگانيك، متراكم، درونگرا و برونگراست  و در ميان ساير بافت هاى موجود منحصر به فرد است.
ــية خليج فارس تاثيرگذاشته و موجب پيشرفت و تعالى  ــورهاى عرب حاش ــتة جنوب ايران بر فرهنگ و معمارى كش معمارى گذش
ــى نمونة بارزى از هنر  ــتكيه دب ــت. معمارى بافت تاريخى البس ــه هاى مختلف از جمله معمارى را فراهم آورده اس ــراب در زمين اع
ــط نياكان هنرمند ايرانى را در  ــعى دارند تجربيات منتقل شده توس ــورهاى عرب حاشيه خليج فارس س ــت. كش معماران ايرانى اس
ــار معمارى با هويت نياكان،  ــرب در محافل فرهنگى و هنرى معرفى نمايند. حفظ آث ــاى كنونى خود با نام معمارى ع ــرزمين ه س
بازسازى و زنده نگه داشتن آنها، استفاده از فرصت ها جهت معرفى بافت هاى با ارزش كشور در مجامع فرهنگى، هنرى و توسعة 

اين ميراث ملى امرى مهم پيش رو است. 

 واژه هاي كليدي
خليج فارس ، بافت قديم بوشهر، فرهنگ ،اقليم ، كشورهاى حاشيه خليج فارس، بستكيه 

Email: Bkarimi@iaubusheher.ac.ir     .دانش آموخته دوره دكترى معمارى ، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علو م وتحقيقات، تهران، ايران *
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مقدمه

ــتان تا به امروز، همواره از مهم ترين راه هاى  خليج فارس از عهد باس
ــال فرهنگ هاى  ــادى و به لحاظ انتق ــان به لحاظ اقتص ــى جه درياي
ــر  ــطه قرار گرفتن بر س ــت. به واس ــرزمين هاى گوناگون، بوده اس س
ــوردارى از جايگاه  ــن باختر و خاور و برخ ــاى بزرگ بازرگانى بي راه ه
ــوردار از فرهنگ هاى  ــتراتژيك همواره به عنوان يكى از نقاط برخ اس

بزرگ جهان،  از اهميت ويژه اى برخوردار بوده است. 
فرهنگ، آداب و رسوم يك منطقه تأثير بسزايى بر شكل گيرى بافت و 
بناهايى كه ساخته مى شوند دارد. آثار و بناهاى تاريخى سراسر سواحل 
خليج فارس حاكى از اين مسئله است كه گونه اى هنر پيشرفته معمارى 
در منطقه وجود داشته و دارد كه بهترين نمونه آن بافت تاريخى و با ارزش 

بوشهر است.
ــران و مركز خليج فارس، از  ــت بندرى ويژه در جنوب اي ــهر با باف بوش
ارزش جهانى برخوردار است و اين ارزش تاريخى ـ فرهنگى وابسته به 
معمارى بومى و طبيعت گرايانه شهرسازى و معمارى اين بافت شهرى 
ــت كه آن را در مقام يك اثر هنرى قرار داده است. بنابراين شناخت  اس
بافت بوشهر، جهت تقويت هويت بومى منطقه و كاربرى هاى فرهنگى 
ــت. در  و تفريحى و ابقاى گونه هاى با هويت موجود امرى ضرورى اس
ــتا نخست نقش تاريخى خليج فارس در بوجود آمدن شهرهاى  اين راس
ــكل گيرى معمارى بافت  ــپس به عوامل تأثيرگذار در ش كرانه اى و س
ــده  ــش مكتب اصفهان در معمارى بافت پرداخته ش ــهر و نق قديم بوش
ــهر و تاثير آن  ــاى معمارى بافت قديم بوش ــه ارزش ه ــت و در ادام اس
ــيه خليج فارس به ويژه محله البستكيه در  ــورهاى حاش بر معمارى كش

پرداخته شده است.

 روش تحقيق
ــتفاده از روش كيفى و تفسيرى- تاريخى كليه متون و مستندات  با اس
ــت. پژوهش كيفى مبتنى بر روند تحليلى بوده  مربوطه بررسى شده اس
ــرى، فرهنگى و  ــيرى- تاريخى، پديده هاى هن ــت و در روش تفس اس

اجتماعى در فرآيندى تاريخى مورد مطالعه قرار گرفته است. 
براى تبيين پديده هاى بافت قديم بوشهر، علل بوجود آمدن آن، نقش 
ــهرهاى كرانه اى و در نهايت  تاريخى خليج فارس در به وجود آمدن ش
ــهر بر معمارى محله البستكيه در  چگونگى تأثير گذارى بافت قديم بوش

شهر دبى نيز از روش تحليلى و تفسيرى-تاريخى استفاده شده است.

 نقــش تاريخى خليج فــارس در رونق تجــارت و بوجود 
آمدن شهر هاى كرانه اى 

خليج فارس همواره از آب راه هاى مهم جهان بوده است. تاريخ نويسان 
ــان بر اين باورند كه تمدن بشر در نزديكى آبهاى اين  ــتان شناس و باس
ــى و اقتصادى  ــت. اهميت اين آبراه در صحنة سياس دريا پديد آمده اس
ــطه  ــت بلكه به واس ــه دليل وجود ذخاير طبيعى آن نيس ــان تنها ب جه

موقعيت جغرافيايى آن نيز هست. 
ــوم  مهم ترين آبادى هاى كرانه اى در خليج فارس طى هزاره دوم و س
ــمالى و در تنگه ورودى آن قرار داشته  پيش از ميالد در بخش هاى ش
است. سياست هخامنشيان موجب گسترش شهرنشينى در سواحل خليج 
ــكل گرفت و  ــيارى در كرانه هاى آن ش فارس گرديد و آبادى هاى بس
ــاكن  ــاره ها و جزاير بنادر خليج فارس س ــت قابل توجهى در كن جمعي

شدند1 (وثوقى، 1384، 42).
ــارس و رونق تجارت دريايى آن در زمان قاجار،  ــت يافتن خليج ف  اهمي
دولت ايران را بر آن داشت تا واحد ادارى مستقلى موسوم به "حكمرانى 

دكتر باقر كريمى

شكل 1. خليج فارس و شهر باستانى ليان «بوشهر امروزى» در دورة   ايالميان        
          www.net/histoire/antiquite/Elam.gif  :مأخذ

شكل2. خليج فارس و تجارت نقش مهمى در بوجود آمدن بافت زيباى بوشهر 
داشته است 

http://upload.wikipedia/commons/c/ca/Busher1973  :مأخذ
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صفحات     5-15
تأثير معمارى قديم بوشهر بر فرهنگ و معمارى كشورهاى ...

بنادر خليج فارس " تأسيس نمايد. در دورة قاجار اكثر دولت هاى بزرگ 
ــتند، تجار بزرگ  ــولگرى داش ــهر نمايندگى و كنس آن روز دنيا در بوش
ــوان دروازه جنوبى ايران براى  ــت تجارى انجام مى دادند و به عن فعالي

تبادل افكار و مناسبات فرهنگى نيز بود 2 (دشتى ، 1380، 113).   
ــده در نظر داشتن اين مسأله  با توجه به مطالعات و تحقيقات انجام ش
ــت كه خليج فارس به عنوان يك عنصر ملى و تاريخى  ــيار مهم اس بس
همواره نقش عمده اى را در تجارت و همچنين در شكل گيرى بناهاى 
با ارزش اين خطه داشته است (شكل1 و 2).                                                                          

 عوامل تأثير گذار در شكل گيرى معمارى بافت بوشهر
ــناخت هر پديده به ميزان شناخت فرآيند تاريخى آن پديده بستگى  ش
دارد. نحوة شكل گيرى پديده و عناصر مؤثر در آن را بايد كشف نمود و 
سپس طى زمان مورد بررسى و تحليل قرارداد. آنچه در اين فرآيند مهم 
ــرايط خاصى است كه بر تَحول  ــت درك درست از شرايط عام و ش اس
ــياليت آن مؤثر است. بررسى هاى متون به جا مانده، چه در  پديده و س
ــات صورت گرفته در  ــه در مقياس جهانىـ  و مطالع ــور، چ مقياس كش
ــور در زمينه چگونگى شكل گيرى كانون هاى زيستى ـ به معناى  كش
ــن  ــهر به معناى اخص كلمه چند عامل اصلى را روش عام كلمه و در ش
مى سازد. اين عوامل را مى توان به گونه اى كلى و عمده در سه گروه 

عنوان نمود:
ــان: اين عامل، دين،  ــان بينى يا چگونگى نحوة نگرش به جه - جه

ــامل شده و تأثير  ــيوه، فرق متفاوت اجتماعى و مذهبى را ش مذهب، ش
ــكل بخشيدن به كانون هاى زيستى و شهر نشان  و تأثر آن ها را بر ش

مى دهد. 
- عامل اقتصادى:  مطالعات بيشمارى در جهان چه در قرن گذشته و 

حال تأكيد عمده بر نقش تجارت در تكوين شهر دارند.
ــامل  ــت طبيعى را ش ــوم، محيط و اقليم : كه عناصر محيط زيس - ب
ــود. آنچه در اين جا اهمَيت دارد، تأثير قطعى آن بر شكل گيرى  مى ش
ــهر است. عاملى كه در  ــتى و ش كالبدى و تظاهرات فضايى كانون زيس
ــهر هاى قدرتمند گذشته نقش داشته و هنوز  پيدايش و از ميان رفتن ش

نيز بسيار تعيين كننده است (شكل 3 و 4).

 نقش مكتب اصفهان در معمارى بافت
ــى اندامين (ارگانيك) و خردگرا  ــهر، دو روش طراح  در بافت قديم بوش
ــه و در توافق و هماهنگى با  ــود دارد. اين دو روش با هم در آميخت وج
ــزى و طراحى فضايى را  در بافت  ــر مفهوم جديدى از برنامه ري يكديگ
ــهر به وجود آورده  است. همانند آنچه در مكتب اصفهان آمده بافت  بوش
ــت كه جهان  ــيدن به اصلى اس ــهر هم « در پى تحقق بخش قديم بوش
ــادل فضايى و توازن  ــرار دارد،   يعنى اصل تعادل و توازن، تع ــر آن ق ب
كالبدى. همة اين عناصر به منزله يك تركيب هنرى و كالمى براى بيان 
ــوند. آهنگ، تكرار، انقطاع، تداوم، يكسانى،  اين اصل به كار گرفته مى ش
بازگشت به آهنگ و باز آمدن به تباين مقدمه، موخره، پيش در آمد، اوج، 

شكل 4. خانه مهربان: اقليم نقش مؤثرى در شكل 
گيرى بافت داشته است 

مأخذ: دفتر فنى دانشكده معمارى و شهر سازى دانشگاه 
ش. بهشتى3

شكل3. شرايط اقليمى در شكل گيرى كانون هاى 
زيستى نقش اساسى دارند. كوچه در محله كوتى بوشهر 
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ــرود در ماهرانه ترين تركيب فضايى وبيان كالبدى چهره مى نمايد»4  ف
(اهرى، 1380، 11). با پرهيز از فضاهاى مسلط و بناهاى سلطه گر معماران 
بى نام اين بافت موفق به ايجاد بناها و مجموعه هاى با شكوهى مى شود 

كه مردم وارند؛ از آنان هويت مى گيرند و بدان ها هويت مى بخشند.

 ارزش هاى معمارى بافت قديمى بوشهر 5 (رسايى كشوك، 
(27 ،1384

• تبعيت از شرايط اقليمى
• كالبد شهر به هم پيوسته

• جهت گيرى صحيح به منظور استفاده از باد غالب
• استفاده از مصالح بومى

• استفاده درست از عوارض زمين

  ويژگى هاى معمارى بافت بوشهر
ــيماى عمومى بافت قديم بوشهر، واجد انسجام و يكپارچگى خاصى   س
ــاوت هايى كه با  ــدوده، با وجود تف ــاى مختلف در اين مح ــت. بناه اس

ــيار زيبا را به معرض  ــت و بس يكديگر دارند تصويرى هماهنگ، يكدس
ــيماى هر بنا، اندود سفيد  ــابه در س نمايش مى گذارند. تكرار اجزاء مش
ــترى كه تمامى بناهاى قديمى را پوشانده، قطعات چوبى  مايل به خاكس
ــه وجود آورده  ــيرها6  را ب ــا، پنجره ها و شناش ــوش تراش كه در ه خ
ــار درياى بيكران كه  ــى داخل آنها، در كن ــت و قطعات چدنى تزئين اس
ــب براى اين متن است، بوجود آورنده سيماى منحصر  حاشيه اى مناس
ــت. سيماى بافت از سمت دريا نمايشگر  به فرد معمارى اين منطقه اس
ــكونى، ارتفاع ساختمان ها و مصالح  يكپارچگى در تراكم واحدهاى مس
ــهر به  ــت7. بافت قديم بوش ــده در نما و نوع معمارى اس به كار برده ش
ــاى باريك از يكديگر  ــاى نامنظم چند خانه اى كه با كوچه ه بلوك ه
ــايه  هستند.  ــيم مى گردد. اين كوچه ها باريك وپر س ــده، تقس جدا ش
جهت گيرى اتاق ها با دو طرف پنجره به سمت باد و تأكيد بر جريان 
ــى به طبقات باالى همكف انتقال  ــده زندگ هوا در داخل آنها باعث ش
ــد كه  ــات مملو از پنجره هاى هماهنگى باش ــه و نماى اين طبق يافت
ــت  ــوش مى آيد. اين در حالى اس ــت گيرى آن ها گاه به نظر مغش جه
ــهر چهار  ــت. بافت قديم بوش كه طبقه همكف به ندرت واجد پنجره اس

شكل5. چهار محله بافت قديمى بوشهر 
مأخذ: م.م.جبارنيا و همكاران، 1379 8

شكل6. سيماى بافت از سمت دريا نمايانگر يكپارچگى  در تراكم و تعداد طبقات است 
مأخذ: م.م جبارنيا و همكاران، 1379 9

دكتر باقر كريمى
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صفحات     5-15

محله دارد. محله كوتى، محله بهبهانى، محله شنبدى و محله دهدشتى 
(شكل 5 و 6 ).

ــه طبقه هستند. در شرق كه زمين مرتفع تر است،  خانه ها اغلب دو يا س
ــمت غرب بافت كه اراضى كم ارتفاع  غالب خانه ها دو طبقه اند و در قس
ــتند ساختمان هاى سه طبقه احداث گرديده است. از ديگر عناصرى  هس
كه در سيماى بافت ديده مى شود، دست اندازهاى واقع در پشت بام خانه 
ــتون هاى سنگى است و آخرين  ــت كه تركيبى از چوب و فلز بين س اس
مرحله بنا را با پر و خالى كردن سطح، كامًال سبك نموده است (شكل 7).

 ساختار كالبدى بافت بوشهر
ــاختار كالبدى بافت قديم بوشهر طى زمان و با گسترش شهر شكل   س
ــت. فضاها و عناصر شهرى هر كدام در جاى مناسب خويش  گرفته اس
استقرار يافته ويا ايجاد شده است. بافت كالبدى شهر بوشهر و مناسبات 

بين شهروندان آن مانند ساير شهرها بر بسترى از شرايط زيست محيطى 
و اقليمى و نظام توليدى جامعه و با دخالت مؤثر عوامل فرهنگى، هنرى 
و امكانات فنى شكل گرفته وهمگام با وقوع تغيير در بنيادهاى اجتماعى 
و اقتصادى و پيشرفت هاى فنى و تحول گرايش هاى هنرى و تكامل 

نظام هاى ارزشى، پذيراى دگرگونى هاى نا خواسته شده است10.

  كوچه ها و معابر در بوشهر 
اقليم گرم و مرطوب بوشهر باعث شده بافت قديم به صورت فشرده و 
ــته شكل بگيرد و در ساختمان سازى و ايجاد شهر، شرايط اقليمى  پيوس
ــيم خنك دريا و ضرورت استفاده از آن و  ــود. وجود نس در نظر گرفته ش
خالى بودن دور تا دور بناها تا حد امكان، به منظور گردش باد در دور تا 
دور ساختمان، عوامل مؤثر در تقسيم بافت قديم بوشهر به كوچك ترين 

بلوك هاى ممكن هستند11. 

شكل 7.  نمونه اى ازدست انداز پشت بام و  شناشير  

از د ا

شناشير

شكل8ـ.كوچه در بافت قديم بوشهرـ محله كوتى 
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كوچه هاى باريك كه از ديوارهاى بلند بناها نيز بوجود آمده اند در اغلب 
ــتند. در بافت قديم بوشهر كوچة بن بست  ــايه هس مواقع روز، داراى س
ــط كوچه هايى احاطه شده تا  ــود و بلوك ها توس به ندرت يافت مى ش

حداكثر سطوح هواخور را داشته باشند (شكل 8).
ــبكه ارتباطى متأثر از دما و رطوبت محيط، جهت وزش باد، عوارض   ش
ــل و ويژگى هاى  ــى، مالكيت و عرف مح ــن، مصالح بوم ــى زمي طبيع
ــت. اصوال چهار نوع ارتباط را مى توان در  اجتماعى و اقتصادى بوده اس

بافت قديم بوشهر مشاهده نمود (شكل 9).
- ارتباط خانه ها در سطح محدود

- ارتباط خانه ها با مراكز محله و شهر
- ارتباط بين شهرى

- ارتباط بين فضاهاى شهرى با محيط خارج از شهر

 سازمان فضايى بافت قديم 
ــهرهاى جنوبى كشور از بلوك هاى كوچك  ــاير ش  بافت قديم مانند س
تك خانه اى ساخته شده است. اين روش كمك مى كند جريان هوا از 
كوچه هاى باريك بگذرد ونسيم خنكى براى عابر پياده به ارمغان آورد. 

حد فاصل بلوك ها  كوچه هاى باريك است كه مرتبًا با يكديگر ارتباط 
ــادترى  پيدا مى كنند. كوچه هاى باريك و تنگ در نهايت به فضاى گش
ــاز را مى توان مهم ترين  ــوند. اين فضاى ب به نام ميدانچه ختم مى ش

عنصر در سازماندهى فضاى شهرى و بافت ناميد (شكل 10).

 سازماندهى فضايى
ــهر به صورت  ــت قديم بوش ــا در باف ــى خانه ه ــازماندهى فضاي ـ س
ــزى در بناهاى اين  ــت. وجود فضاى باز مرك ــازماندهى مركزى اس س
ــت.  ــتفاده از نور طبيعى و تهويه فضاهاى داخلى اس دو مكان جهت اس
محصور بودن فضاى باز داخلى « حياط » با ديوارهاى بلند داخلى باعث 

ايجاد  سايه شده واز شدت گرما در تابستان مى كاهد.   
ــزى «حياط»  ــودن فضاى باز مرك ــه لحاظ دارا ب ــارى بافت ب  ـ معم
ــت ولى با توجه به بازشوهاى متعدد بيرونى كه اين بناها را با  درونگراس
ــهرى مرتبط مى كند، معمارى اين مناطق را مى توان يك  فضاهاى ش
نوع معمارى دوآليستى ناميد كه هم درونگرا و هم برونگراست. با توجه 
به فرهنگ حاكم در اين مناطق تدابيرى معمارانه براى ورود به خانه ها 

و حفظ محرميت نيز انديشيده شده است.

شكل 9. ارتباط خانه هاو مراكز محله. بافت قديم بوشهر. محله كوتى 
مأخذ: م.م. جبارنيا، 1379 12

شكل10. بافت بوشهراز بلوك هاى كوچك تك خانه اى سازمان يافته 
مأخذ: ميراث فرهنگى بوشهر.دفتر فنى معاونت حفظ و احيا 13
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ــكل مسير حركت در سازماندهى بناها به صورت خطى و از طريق  ـ ش
ــيرهاى داخلى و خارجى و  رواق ها بوده و در طبقات نيز از طريق شناش
ايوان هاى سرپوشيده  صورت مى گيرد (شكل 11 ،12 و 13).                               

 عرصه ها و حريم ها
 در معمارى بافت قديم بوشهر كه هم درونگرا و هم برونگراست، نقش 
ورودى در حفظ محرميت به لحاظ مسائل فرهنگى و اجتماعى، و ايجاد 
جرزها وفرورفتگى ها نسبت به ديگر عناصر معمارى بافت كم رنگ تر 
ــتفاده از كركره هاى چوبى، حصيرهاى آفتابگير و  ــد. اس به نظر مى رس
تغيير جهت پالن، ضمن دعوت از كوران باد وجلوگيرى از ورود مستقيم 
آفتاب جلوى ديد مزاحم را مى گيرد. ورودى مستقيمًا از خيابان « عرصه 

عمومى» به داالن ورودى بنا « فضاى نيمه خصوصى » صورت گرفته و 
ــپس با چرخشى ورود به حياط و فضاى خصوصى « اتاق ها » را مؤثر  س
مى سازد. فضاى ورودى و مكث به صورت فضايى داالنى شكل است كه 

عرصه نيمه خصوصى اين بناها را تشكيل مى دهند (شكل 14).

 باز شوها در جداره هاى بيرونى و داخلى
ــرجى بودن  ــتند. با توجه به ش ــب بناهاى بافت از دو جبهه باز هس  غال
ــاختمان  ــه و رطوبت هوا،  هدايت باد مطلوب از خارج به داخل س منطق
ــت و اين موضوع وجود پنجره ها و بازشوها در نماى  ــيار حياتى اس بس
ــوها باد مطلوب را به فضاهاى  بيرونى را اجتناب نا پذير مى نمايد. بازش
درونى سوق داده واز آنجا به درون اتاق ها هدايت مى كنند. اتاق هاى 

شكل12. شكل مسير حركتى در طبقاتشكل 11. فضاى باز مركزى ـ حياط 

 شكل13. سازماندهى فضايى در خانه مهربان. بافت قديم 
بوشهر. محله بهبهانى

مأخذ: دفتر فنى دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه 
ش.بهشتى 14

شكل14. ورودى اصلى بنا، بافت قديم بوشهر. محله بهبهانى ـ خانه ايرانى.   
مأخذ دفتر فنى دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه ش.بهشتى 15
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ــرون به درون، داراى  ــاظ محدود نمودن ديد از بي ــة همكف به لح طبق
ــتند. اتاق ها در نماى رو به حياط از  ــوهاى كمتر و كوچك تر هس بازش
پنجره هاى بزرگ ترى بهره مى برند. در بناهاى چند طبقه، اتاق هاى 
ــوهاى متعدد و بلند هستند.  ــمت معابر و حياط داراى بازش باال از دو س
شناشيرها، تارمه ها و ايوان هاى فراخ رو به باد غالب، از جمله فضاهاى 
نيمه بازى هستند كه در طبقات باالى بنا استفاده شده اند و در به داخل 
ــوها در  ــزايى دارند. در طبقات باال بازش ــاندن باد مطلوب نقش بس كش
ــه اند ، اين امر باعث به وجود آمدن كوران  درون  ــل هم قرار گرفت مقاب

فضاها نيز مى شود (شكل 15 و 16).

 تهويه و نورگيرى
 با توجه به شرايط اقليمى حاكم بر منطقه و دريا، باد يكى از عوامل مؤثر 
ــت و در تعيين موقعيت عناصر شهرى و جهت گيرى مناسب  منطقه اس
ــكن نقش به سزايى دارد. بنا براين جهت گيرى تمام خانه هاى اين  مس
ــمال غرب و در جلگه هاى  ــمت باد غالب « بادى كه از ش منطقه به س
ــواحل خليج فارس را تحت تأثير خود  دجله و فرات در حركت بوده و س

ــهر تمامى  ــد. در خانه هاى بافت قديم بوش ــى دهد »  مى باش ــرار م ق
ــوده و داراى پنجره هاى رو به  ــاى داخلى كم عرض و يك اليه ب فضاه
ــته داخلى به خوبى  ــند. بنابراين تهويه در فضاهاى بس روى هم مى باش
ــرايط مناسبى در داخل بر قرار است. وجود تارمه ها  امكان پذير بوده و ش
و ايوان هاى وسيع در به داخل كشاندن باد مطلوب و ايجاد تهويه داخلى 
سهم مؤثرى دارند. وجود حياط ها امكان نورگيرى را به فضاهاى درونى 
ميسر مى سازد. در نهايت كركره هاى چوبى نقش به سزايى در جلوگيرى 

از تابش شديد آفتاب و پااليش آن را دارند (شكل 17 و18).

 محله بستكيه « البستكيه » در امارات متحد عربى
ــط  ــت. اين محله توس ــتكيه نام محله اى قديمى در امارت دبى اس  بس
ــكل  ــه از معمارى معمول در جنوب ايران ش ــان مهاجر و برگرفت ايراني
ــت. بافت محله همانند بافت بوشهر و شهر بستك ايران واجد  گرفته اس
ــتكيه را مى توان نوعى  ــت. معمارى بس ــجام و يكپارچگى ويژه اس انس
ــت. اين نوع معمارى مانند معمارى بافت قديم  معمارى زمينه گرا دانس
ــهر با در نظر گرفتن شرايط اقليمى منطقه همواره از نگاه محققين  بوش

شكل16. بازشوها در جداره بيرونى ، شناشير ، سايبان. بافت قديم 
بوشهر . محله كوتى 

شكل 15. بازشوها در جداره داخلى. 
بافت قديم بوشهر. محله كوتى.خانه 

دهدشتى

شكل  18 . پنجره هاى بزرگ خارجى با بازشوهائى در قسمت فوقانى 
براى تهويه فضاها.بافت قديم بوشهر. محله كوتى ـ ساختمان اميريه

شكل 17. هدايت باد توسط ايوانها. بافت قديم بوشهرـ محله بهبهانى 
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ــت. براى تهويه خانه ها از بادگيرها كه عنصر برجستة معمارى ايرانى  اس
ــت استفاده شده است. كوچه هاى تنگ و باريك ميان بناهاى ساخته  اس
شده فاصله انداخته و با توجه به ارتفاع بلند آنها كوچه هاى باريك از نعمت 

سايه نيزبرخوردارند (شكل 19 و 20).
ــت. نماى  ــده اس ــفيدكارى ش ــتكيه در دبى با گچ س  بناهاى محله بس
ــرايط اقليمى منطقه از  ــت و به لحاظ ش ــاده اس ــيار س عمومى بناها بس
بازشو هاى متعددى برخوردارند. جرزها و فرورفتگى ها نقش اساسى در 
زيبايى و هماهنگى ميان عناصر تشكيل دهندة نماى بناها بر عهده دارند. 
ــردر مخصوص به خود هستند. در جلو درهاى ورودى  غالب بناها واجد س
ــده است. مانند بناهاى بافت قديم  ــتون از سنگ و گچ ساخته ش چهار س
ــده در اين محله داراى پنجره هاى متعدد  ــاخته ش ــهر خانه هاى س بوش
ــروع شده اند. پنجره ها  ــت. پنجره ها در طبقات باال از كف اتاق ش اس
ــرايط  رو به روى هم قرار گرفته و تهويه به خوبى امكان پذير بوده و ش
ــره هاى چوبى نقش  ــتن به ارمغان  مى آورد. كرك ــبى براى زيس مناس
ــزائى در جلوگيرى از تابش مستقيم آفتاب به درون فضا ها را دارند  بس

(شكل 22 و 29).

ــخگوى نيازهاى آن ها بوده  ــاكن آن محله كه پاس اقليم گرا و مردم س
است، تصاوير زيبايى را براى عموم به نمايش گذاشته است. كوچه هاى 
ــان از فرهنگ و  ــاختمان هاى بلند و بادگير هاى مرتفع  نش باريك، س

آداب مهاجرين ايرانى اين خطه دارد .
ــاخته شده  ــتكيه از بلوك هاى كوچك تك خانه اى س  بافت قديم بس
ــوا از كوچه هاى باريك  ــى كند تا جريان ه ــت. اين روش كمك م اس
بگذرد و نسيم خنكى براى عابر پياده به ارمغان آورد. حد فاصل بلوك ها 
ــت كه در نهايت به ميدانچه ختم  كوچه هاى باريك و مرتبط با هم اس
ــازماندهى  ــوند. اين فضاى باز را مى توان مهم ترين عنصر در س مى ش

فضاى شهرى و بافت ناميد.
 محلة البستكيه در دبى را ايرانيان مهاجر به سال 1890 ميالدى در جنوب 
غربى خور بردبى با استفاده از فرهنگ معمارى جنوب ايران بنا كردند. اين 
ــت هزار متر مربع مساحت و پنجاه و دو خانه مسكونى  محله سى و هش
قديمى دارد. مصالح به كار برده شده در بناهاى محله بستكيه، سنگ هاى 
مرجانى، گچ و آهك مى باشد. در و پنجره ها از چوب ساج و ديگر چوب هاى 
گران قيمت كه از هندوستان و مومباسا به آنجا وارد مى شده، ساخته شده 

شكل19. محله البستكيه  دبى
  www.imago 7111-nero  photo snap viewer :مأخذ

شكل 20. بافت محلة بستكيه
www.bastaki.ae/images/Bastakia 2-1 :مأخذ

شكل 21. دبى قبل از تحوالت سال 1950 
 www.resimsakla.com/data/108/dubai  :مأخذ

شكل22. جرز ها و فرورفتگى ها در نماى بنا.منطقه شندغه.خانه شيخ سعيد آل 
مكتوم ـ دبى ـ سال ساخت1896            

fa.wikipedia.org/bit shikh.5.4  :مأخذ
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شكل 23.  پوشش سقف اتاقها از چوب « چندل » و 
حصير. محله البستكيه ـ دبى

photo/19563567 www./  :مأخذ       
 panoramio.com

شكل24. بافت متراكم محله بستكيه در دبى و باد گيرهايى كه توسط مهاجرين 
ايرانى ساخته شده است

www.bastaki .ae/image : مأخذ

شكل 25. دبى ـ جميره ، نماى هتل مينا السالم 
  mw-panoramio/photos/medium/10311696  :مأخذ

 شكل 26. دبى ـجميره ، نماى هتل ميناالسالم و برج العرب. سنت ومدرن
mw-panoramio/photos/medium/10311780  :مأخذ

شكل 27. دبى ـ جميره،نماى هتل جديد ميناالسالم، معمارى بر 
گرفته از بافت قديم بستكيه با استفاده از مصالح نو 

www.coupsdecoeurpourlemonde.com/ :مأخذ  
mina-a%e

شكل 28. دبى ، محله بازسازى شده بستكيه
www.panoramio.com/ :مأخذ

photo/35251343

 سقف اتاق ها از چندل ساخته شده و بر روى آن ها حصير و همچنين 
شاخة نخل خرما قرار داده شده است. دست اندازهاى واقع در پشت بام 
ــت كه در سيماى بافت خودنمايى مى كند و تركيبى  نيز از عناصرى اس
ويژه از چوب و فلز كه در ميان ستون هاى كوتاه قرار داده شده است را 

به وجود مى آورند (شكل 23).
ــرايط زيست محيطى و  ــترى از ش ــتكيه در دبى بر بس  بافت محله بس
ــكل گرفته  اقليمى و با دخالت مؤثر عوامل فرهنگى مهاجرين ايرانى ش

است (شكل 24).       

 تاثير معمارى گذشته بر معمارى معاصر دبى در امارات
ــتيابى به   نظريه پردازان و مورخين معمارى بر اين باورندكه الزمة دس
ــته است. نگرش  معمارى با هويت، كنكاش در فرهنگ و معمارى گذش
ــخگويى به نيازهاى  ــته براى پاس ــت فرهنگى و اجتماعى به گذش درس
ــاز امرى  ــان امروزى و معرفى نوعى معمارى هويت گرا و آينده س انس
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صفحات     5-15

ضرورى است. با آگاهى به اين موضوع مسئولين و برنامه ريزان امارات 
ــى شهرهاى خود و  متحده عربى از دهه90 ميالدى جهت هويت بخش
ــاخته  ــازى محالت س ــگرى اقدام به مرمت و بازس رونق صنعت گردش
نمودند. نشانه هايى از  معمارى محلة بستكيه كه توسط ايرانيان مهاجر 
ــت را مى توان در  ــده اس و با بن مايه هاى معمارى جنوب ايران بنا ش
معمارى معاصر  دبى به ويژه در محله هاى توريستى شهر يافت (شكل  

25،26،27،28،29و30).

نتيجه گيرى

ــت.  ــرزمين راهكارى در يافتن هويت خود اس ــته س فهم معمارى گذش
ــاند  ــته را به خودما مى شناس ــگاه كاربردى به معمارى با ارزش گذش ن
ــى هويت كمك مى  ــرون رفت از معمارى ب ــن راهى جهت ب ودر يافت
ــوان به نقش مهم  ــل پيدايش هر دو بافت مى ت ــى و عل كند. در بررس
ــتفاده  ــاره نمود. طراحى معمارانة فضاها، اس ــى خليج فارس اش و اساس
ــا، نوع فضاهاى پر و  ــيده، ايوان ه ــاى باز و نيمه باز و سرپوش از فضاه
ــوها، جزئيات معمارى مانند  ــبات پنجره  ها و بازش خالى در نماها، تناس
نرده  ها، سايه بان هاى متحرك، كاربرد مصالح بومى و رنگ نتيجه ى 
ــى هدفمند، طبيعى، ضميرى ناخودآگاه و حاصل خرد ى جمعى  نظام
ــهر و محلة قديمى  ــارى بافت با ارزش بوش ــه وجود آمدن معم در ب

ــت. ــتكيه در دبى بوده اس البس
ــت فرهنگى و تأثير گذار. محلة البستكيه در دبى   معمارى مقوله اى اس
ــط ايرانيان مهاجر و با بهره گيرى از فرهنگ معمارى جنوب ايران  توس
ــال 1890 ميالدى ساخته شده است. در دهة اخير برنامه ريزان و  به س
سياستمداران امارات عربى با تدوين برنامه اى در جهت توسعه فرهنگ 

گردشگرى و جذب توريست محلة قديمى البستكيه را بازسازى نمودند. 
ــى معمارانه تالش نمودند در طراحى  ــا اين هدف و در پى يافتن هويت ب
ــور ما  ــتة كش ــاخت بناهاى جديد در دبى از عناصر و معمارى گذش و س
ــانه هائى از تأثير فرهنگ و عناصر معمارى ايرانى  ــتفاده نمايند. نش اس
ــيارى عناصر ديگر كه به آن ها اشاره شد) در طراحى و  (بادگيرها و بس
ــاخت اين بناها ديده مى شود. هتل ميناالسالم در دبى نمونه اى بارز  س

و ديدنى از اين نوع معمارى است. 
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