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)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(نگرا همایش ملی معماري و شهرسازي انسا

  !سازد نه اقلیم معماري را فرهنگ می

معماري بوشهر: نمونه موردي

  

  1بهروز مرباغی

bm@om-architects.com

  چکیده

دانیم  و می. »مبانی نظري«راي رسیدن به است ب امکانیشناخت، . نخستین پایه و گام در خلق معماري، شناخت است

در سطح . اغذي هویت نداردمعماري ک. شود می» کاغذيمعماري «بدون پشتوانه مبانی نظري، تبدیل به  معماري

ترین موانع درك و شناخت معماري اصیل  در ایران، یکی از مهم.کند و فاقد جوهر ماندگاري است حرکت می

کته شرایط اقلیمی یکی از امات و دیتحلیل معماري بر اساس الز. عمقی به آن استیرانی، نگاه ساده انگارانه و غیرا

داند و تمام  ایه و ساختار معماري را اقلیم میم این باور و اعتقاد بن. ایران استمعماري در  ناکارآمدهاي  این روش

قدر تحت  با این نظرگاه، معماري یزد همان. کند ه بر اساس شرایط اقلیمی تفسیر میاشکال معماري را شکل گرفت

مستند معماري  خصوصیاتاین مقاله با استناد به .گرفته که معماري بوشهر یا معماري خراسان ثیر اقلیم شکلأت

شرایط  اجباري نه حاصل» معماري زاده و بازتاب فرهنگ است«کوشد این گزاره را بیان کند که  بوشهر، می

ولی شکل و ساختارش  ، الزامات اقلیمی را هم در خود خواهد داشتمعماري اگر معماري باشد، قطعاً. اقلیمی

  .آید بوجود میثیرگرفتن از شرایط فرهنگی و جو غالب اجتماعی أبا ت کامالً

  

  معماري، فرهنگ، اقلیم، بوشهر، مبانی نظري :ها کلیدواژه
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  معمار و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،ارشد معماري کارشناسی - 
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  مقدمه

دارند و گل و  خاك را برمیگویند  ترین تعریف آن است که می ترین و شایع ساده معماري،در تعریف اقلیمی 

خود همین  .شود گودال باغچه آن وسط هم می .سازند آورند و خانه را می دیوارها را باال می کنند و ت درست میخش

  . شمارد و ساختمان را معماري نگاهی که سرپناه را خانه می. استدهنده نگاه عامیانه به معماري  تعریف نشان

ی، همان نگاهی است که تمام و زرورق روي دوم سکه این نگاه عامیانه به معماري، در سطحی آکادمیک

داند و پشتوانه فرهنگی و دانایی معماري ما را در این  ي را حاصل شهوديِ عملی عرفانی میهاي واالي معمار ساخته

توانیم  با این دید، ما دیگر نمی. رفتند کند که معماران ما عارف بودند و با وضو به سر ساختمان می میچارچوب حبس 

  .مان بسازیم چون دیگر عارفی در میان معماران نداریم هاي تاریخی به صالبت و زیبایی باغ غ ایرانی،با

چه که سیما و صالبت معماري ما را ساخته، فرهنگ غنی و پشتوانه  آن. هر دو روي این سکه جعلی است

شکوه و معنادار و فرهنگ نیرومند پشتوانه نیرومند معماري است و این همه عمارت و بناي با. اجتماعی آن است

. است ول بوده، معماري ما هم سقوط کردههر آن زمان که جامعه در حال افول و نز. ماندگار حاصل آن فرهنگ است

  . اش را به فرصتی دیگر وانهاد سفانه باید از آن گذشت و واکاويأجا البته بحث اقتدار هم مطرح است که مت این

 .رداختپ ، بویپه آثار دوره قاجار،خرأهاي مت توان به ساخته گیري معماري، می با نگاه فرهنگی به شکل

و نقطه  أتوانست مبد ما را در مفصل و نقطه عطفی که میشان  ندشان و با ندیدننها نخواستند ببی هایی که بسیاري ساخته

  . رها کردند ،یا مدرن ایران باشد ینآغاز معماري نو

  

  بوشهر

هایی از معماري یگانه  مانده از دوران ایالمیان و نشانهاي مهجور  گذشته حاشیه شمالی خلیج فارس، بابندري در 

از چشم  درس آموز آن کامالً سف است که این شهر و معماري یگانه وباعث تأ. »چهارمحله«جاري در قالب قا

اگر . نیستدرسی معماري نشانی از این معماري در هیچ کتاب درسی و غیر. است نویسان معماري ما دور مانده تاریخ

تالژیک و با عینک آغشته به حس نوس خوانیم، عموماً ماري میهم بصورت گسیخته و پراکنده مطالبی درباره این مع

  . نگاهی که در موردهاي دیگر هم وجود دارد، مثل نگاه به معماري الفت یا معماري بندرلنگه. توریستی است

شناسی  هاي باستان ند از تاریخ دیرین آن در حد دادهمست اما اطالعات مکتوب و. بندر بوشهر تاریخ درازي دارد

 هایی است از عصر ورود ریم، ماندهاریخ شهر در اختیار داآنچه که در حوزه معماري از ت. و تحلیل علمی مرتبط است

  .هاي پس از توجه ویژه نادرشاه به این بندر جا و سپس از ساخته ها به آن پرتغالی

ه و مهمانان بیایی داشتکه شهر در عصر صفوي برو فتتوان دریا فرانسوي می» آبه کارهبارتلمی «ه نام از سیاحت

د حاکم شهر، که کن او نقل می. است ي براي اجاره به آنان وجود داشتههاي زیاد شدند و خانه زیادي به آن وارد می
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شخصیت بود و به چند زبان و با  دان اي بود که بسیار آداب مرد جوان بیست و هفت هشت سالهشد،  شهبندر نامیده می

  .اروپایی آشنایی داشت

را خان  لطیف ،سردار خود. گیرد این بندر را تبدیل به پایگاه دریایی ایران نماید ره نادري، شاه تصمیم میدر دو

 براي ساخت بندر و کشتی کند و از شمال و جنوب کشور صنعتگران و مصالح الزم را مور ساماندهی این برنامه میمأ

نادرشاه به هدف . گیرد ه جزیره، این چنین، شکل میشهر تاریخی بوشهر، در دماغه شمالی شب. کند جا می روانه آن

نگ جهانی به ایران در گیرد و تبدیل به دروازه ورود فره دهد ولی شهر شکل می رسد و اجل مهلتش نمی خود نمی

  .شود عهد قجر می

شود، از برابر  نخستین بار که کشتی به لنگرگاه نزدیک می«: شود یري از شهر از دوره قجر اشاره میبه تصو

هاي  گذرد، آنگاه عمارت واقع در شش مایلی شهر بوشهر می» سبزآباد«ساختمان نمایندگی سیاسی انگلستان در محله 

ا در ه روزگاري قلعه قدیمی پرتغالی. گذارد زیباي تلگراف شرکت هندو اروپ واقع در محله ریشهر را پشت سر می

شهر نزدیک  کشتی که بیشتر و بیشتر به. است ریشهر برپا و برقرار بود، اما اکنون تنها آثاري از این قلعه برجاي مانده

قنسولگري روسیه عمارتی است زیبا که در دو . گردند سولگري آلمان و روسیه پدیدار میهاي قن شود، عمارت می

هاي شاد خود با نسیم در جنبش و  ها پرچم آن کشور با رنگ ن برجهایی بنا شده و بر روي هریک از ای طرف آن برج

شود عمارت ژنرال قنسولگري انگلستان که مشرف بر  کمی بیشتر که کشتی به لنگرگاه نزدیک می. باشد اهتزاز می

 »ر استت هاي بومی اطرافش بلندتر و مرتفع چوب پرچم این عمارت از کلیه ساختمان. گردد دریا واقع شده، نمایان می

  .)177و  176: 1380زنگنه، (

کنسولگري در آن، با  13شهري با بیش از  !سال پیش 200؛ حدود قرن نوزدهماست از بوشهر  این تصویري

 ها و در چهارمحله متمرکز است و عمارت در این دوره، ساختار و شالوده اصلی بوشهر. ها ها و مذهب تنوعی از ملت

، کارگزار )محمدعلی کبابی(به نقل از گزارش سدیدالسلطنه . گیرند ان شکل میاخص و معتبر در همین مکابنیه ش

یر اي سال پیش، این چهار محله بوشهر ساختار و ترکیبی متوازن و غ و خردهحکومت مرکزي، در صدواالمقام 

ها نه  ر توصیف محلهسدیدالسلطنه د. داشتهاي مختلف و متنوع استقرار  ها اقشار و حرفه توتالیتر داشتند و در تمام آن

در آن . ندک هم معرفی می را هاي عمومی شهر و مکان ها ستون ها و ها، بل حتی تعداد چراغ ها و دکان تنها تعداد خانه

ها و کلیساهاي  ها، کنیسه یهودي سه تکیه وجود داشت و در کنار اینمسجد و  14 روزگار در بندر بوشهر مجموعاً

سه منطقه به نام مدرسه در دوره مورد نظر، نخستین مدر .خود بودند نمناؤحی هم در خدمت میفرق مختلف مس

هیئت امنایی  روشمدرسه با . دپردازن آن را بزرگان و بازرگانان شهر میهاي  شود که تمام هزینه ازي میاند سعادت راه

براي تدریس از یک روحانی . شود ها انجام می ها و دانش آن اب معلم و آموزگار برحسب تواناییشود و انتخ اداره می

در شهر . براي تدریس ریاضی از یک هندي براي تدریس انگلیسی و از یک ارمنی ،شود تعلیمات دینی دعوت می
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. رداختندپ امع صنفی خود به حل مشکالتشان میرگانان شهر با مجازهاي صنفی متنوع و متعدد وجود داشت و ب انجمن

از هر گمرك بندر کند  شود، هیئت امنا تصویب می کمبود بودجه می مدرسه سعادت دچاردر چنین فضایی وقتی 

  . دهدمدرسه وصول و در اختیار آن قرار ه نفععدل بار صادراتی دهشاهی و از هر عدل بار وارداتی یک ریال ب

سی سیس شده، زبان ارمنی، انگلیأت 1907در سنه «اي که به گفته سدیدالسلطنه،  سهمدر. ارامنه هم مدرسه داشتند

 »شوند قبول  فقراي ارامنه مجاناً. ماهانه انگلیسی چهار روپیه و غیرانگلیسی سه روپیه است. شود و فارسی تدریس می

خان  سسصبح ناشتا نزد مؤ«. دیدند در این مدرسه دختران هم آموزش می. )113: 1386سدیدالسلطنه بندرعباسی، (

خان از مدرسه ارامنه بازدید  سسبا مؤ احمد آمدند،صرف شد و عصر سیدمحمدرضا پسرِ سیدمسلم و حاجی میر

خواهر میرزا احمدخان معلمه فارسی و . کرده، بیشتر اطفال دختر بودند و مدرسه و شاگردان در نهایت نظافت بودند

  .)117: همان( »خواهر زنِ دکتر تُرن معلمه انگلیسی بودند

به اعتبار . و ترجمه و انتشار کتاب هم رونق داردشود  ین دوران روزنامه مظفري منتشر میدر بوشهر، در هم

فضاي فرهنگی شهر  توان حدس زد می ،اه ت چاپ و چاپخانه در بوشهر آن سالتوصیف سیدقاسم یاحسینی از وضعی

شود دستگاه پخش فیلم که در کنسولگري بریتانیا وجود داشت،  در کنار این موقعیت، گفته می. ستا چه غنایی داشته

  . است ها به ارمغان آورده با سینما و فیلم را براي بوشهري ردنخستین برخو

رفت و آمد کاال و خدمات و . بوشهر، مرکز دادوستد مستمر و نیرومند تجاري بین ایران و اروپا و منطقه است

ان بازرگاناز حاج محمدرضا کارزونی که . حضور اتباع کشورهاي بیگانه در شهر، بده بستان فرهنگی را همراه دارد

نند و اصول ز کسانی را دارد که انگلیسی حرف میاش  خانه ست، در میان کارمندان تجارتبسیار معتبر شهر ا

اندازي خط  ها براي راه حمدعلی شاه با آلمانمور اجراي توافق مأاین تاجر بزرگ م. دندان حسابداري اروپا را می

او که طرف قرارداد شرکت آلمانی یونکرس است براي  .سازد لین فرودگاه را در جنوب ایران میشود و او هوایی می

گست «ي میهمانان هم برا. گذارد می» رست هاوس«سازد و اسمش را  می» خانه مهمان«ان و خدمه خارجی خلبان

 .روند شمار می هببناهاي ساخته شده توسط او از شاهکارهاي معماري بوشهر امروز اندك باقی مانده . سازد می» هاوس

  .شود که گاه باشگاه ملوانان خوانده میمارت کازرونی از جمله ع

هایش  به اعتبار ویژگی است که اي هایی، معماري زیبا و یگانه ین بندر، به پشتوانه چنین واقعیتمعماري ا

پادشاهی در ایران  که چنین نشد؛ هم بدین خاطرکه با تغییر سلسله. توانست مفصل حرکتی معماري نوین ایران شود می

ن رفت و ارتباطات جهانی آن قطع شد، یهاي کالن، موقعیت و زمینه قدرت و عمل بزرگانان محلی از ب یر سیاستو تغی

  . هم بدان سبب که ما این معماري را ندیدیم و دل به توصیف نوستالژیک معماري حاشیه کویر بستیم
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  معماري بوشهر

ها مستند  تعبیر و تعریف. آمد در این بخش خواهدنماید، مواردي است که  آنچه که معماري بوشهر را یگانه می

زند،  معماري، خود بنا و ساختمان است که حرف می در هرگونه تحلیل. به خود آثار هستند، نه به نقل از افراد یا اسناد

 ،اًالزم است یادآوري شود آنچه که در این بخش در توصیف اختصاري معماري بوشهر خواهد آمد، تمام. نه دیگران

  .شود نویسنده این مقاله نقل می ثرا )1391مرباغی، ( »هاي نوین در معماري بوشهر مایه بن«ز کتاب در حال انتشار ا

  درون و برون

کند، هم با  ساختمان هم با درون کار می«آنچه که مشخصاً در این معماري مشهود و برجسته است، این است که 

از دیگر نقاط کشورمان، در بوشهر گفتگویی بین کوچه و خانه  برخالف معماري یزد و کاشان و بسیاري. »برون

انگار لباس رسمی به تن کرده و . اي به بیرون دارد بنا جداره آراسته. این دیالوگ محترمانه هم هست. برقرار است

کوچه را  به هاي رو  هاي زیبایی که پنجره هاللی. با لباس راحت داخلِ خانه نیست. است مقابل میهمانی عزیز ایستاده

ها و آویزهاي شناشیرها هست، نشانِ همین احترام به  هایی که در نرده شکنج. دهند، نشانه همین احترام است شکل می

هایی که ساکنان  دهد و طارمه ها این احترام را نشان می و آهک در بدنه خانه ترکیب مالیم چوب با گچ . هاست بیرونی

. دهد، مؤید همین رابطه درون و بیرون است و احترام به همدیگر کوچه ربط میخانه را با عابران و مردمان داخل 

  )تصویر شماره یک(

  ها اي از نماي بیرونی آراسته و گشوده خانه نمونه 1

. است ها به هم وصل بام خانه پشت. معماري بوشهر معماري بسته و رو به درون نیست؛ معماري باز و راحتی است

ها شهر از کف شهر به  معروف است که شب. کردند خوردند و استراحت می ها غذا می بام ها مردم در پشت شب

  . آمد ها می خانه  بام پشت

جامعه بوشهر به «. شهریت نهفته در جامعه بوشهر عامل مهم و تأثیرگذار در کالبد معماري و شهرِ بوشهر است

این . ا اقتصاد جهانی و ارتباطات وسیع با هند و دیگر جاها به نوگرایی روي آوردنحو روزافزونی به دلیل پیوند ب
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. تر در آن مشارکت داشتند طبقات متوسط و حتی پایین. ماهیت دولتی و درباري نداشت  نوگرایی برعکس تهران،

امکاناتی بود که پیش از . . . اي و  سازي، عکاسی، پارچه کارخانه خانه، تلگراف، تلفن، پست، برق، یخ روزنامه، چاپ

مندي از آن رفاه و رونق زندگی خویش را  رسید و جامعه شهري بوشهر با بهره دیگر مناطق جنوب ایران به بوشهر می

 »گردید اطالق می» صحراییان«شد که بدان  همه موجب تمایز جامعه شهري از آن چیزي می این. داد شکل می

  . )37: 1390خیراندیش، (

  !تنوع فضایی

عمومی و خصوصی  ترین وجوه معماري اصیل ایرانی، ترکیب درست فضاهاي عمومی، نیمه یکی از اصولی

در معماري بوشهر، تناسب و . شود باز و بسته در ساختمان دیده می ترکیب این فضاها در قالب فضاهاي باز، نیمه. است

در همین رابطه . وجه داخلی و بیرونی آن وجود داردباز و بسته، در هر دو  رابطه سیال و مطلوبی بین فضاهاي باز، نیمه

بوشهر هستند که  باز در معماري ها وجوهی از فضاهاي نیمه این. شود تعریف می» شناشیر«و » طارمه«است که 

تواند نقش طارمه را بازي کند و  شناشیر نمی. روشن عملکردي دارند مشخص و تعریف کامالً کارکردهاي کامالً

باز معماري بوشهر، عالوه بر شناشیر و طارمه،  در ارتباط با فضاهاي باز و نیمه. د خاص خود را داردطارمه هم عملکر

» معجر«و » بون پیش«عناصر و اجزاي معماري دیگري نیز وجود دارند که کیفیت فضایی و کالبدي خود را دارند، مثل 

ی در معماري بوشهر در قالب تعاریف صوصخ هغرض آن است که رابطه فضاهاي عمومی و خصوصی و نیم. و غیره

  )2تصویر شماره (.اي مدنی و اجتماعی است باز و بسته، رابطه کالبدي فضاهاي باز و نیمه

باز و باز با فضاي بیرون تعامل فضاهاي بسته، نیمه2

دارد، این است  ، بویژه حاشیه کویر،انایر دیگر نقاط هاي خود در تفاوتی که این سلسله مراتب فضایی با مشابه

باز، به نوعی، رابط داخل و بیرون خانه است، ولی در معماري اطراف کویر این فضاها،  که در بوشهر، فضاهاي نیمه

  . کنند عموماً، فضاهاي داخلی خانه را باهم تعریف می
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بنديِ  توان براي فرم و ترکیب مثالً نمی. تنوعِ فضاهاي داخلی هم در معماري بوشهر کامالً برجسته است

نخست از جهت فرم و . ها از چند جهت تنوع دارند حیاط مرکزي. هاي بوشهر حکمِ واحدي صادر کرد مرکزي حیاط

  .تر است ولی نه غالب یا حاکم فرم مربع، البته، رایج. ها همه مربع یا مستطیل باشند چنین نیست که حیاط. اندازه

اش از هر چهار جهت  هایی داریم که حیاط مرکزي عمارت. وجود داردها هم تنوع  از جهت جداره

عمارت نجفی . جداره صلب باشد، مثل عمارت دهدشتی است حیاط از سه  ممکن. است، مثل عمارت نوذري پوشیده

در  بویژه. ثر باشدؤتواند م ها هم می این تنوع در نوع عملکرد حیاط مرکزي. رو جداره صلب دارد از دو جهت روبه

در حال (، عمارت حاج رئیس پنج حیاط مرکزي داشته مثالً. شود می هاي بزرگ این موضوع به زیبایی دیده عمارت

ها  این حیاط). از بین رفته است بندرتوسعه  حاضر و پس از مرمت چهار حیاط خواهدداشت، حیاط پنجم در طرح

د استنباط کرد که کدام حیاط خصوصی است، کدام شو ها می از شکل و قواره حیاط. اند هاي متفاوت داشته منزلت

  . براي مهمانان و کدام حیاط براي آشنایان دور و نزدیک

  خویشاوندي معماري

ها این  برخی. صبغه مکانی دارند ها عموماً این تعریف. متفاوتی هستدر تعریف عام معماري بوشهر، نظرات 

. جویند آن می ها تأثیر معماري ایتالیا را در  دانند و برخی ستان میها و اشکال هند و پاک معماري را برگرفته از موتیف

دانند، در مقابل گروهی هم هستند که معماري حاشیه  گروهی هستند که معماري زنگبار را در معماري بوشهر مؤثر می

پور، پزشک و  رج نبیاي که دکتر ای ، در برنامه86فروردینِ . دانند فارس را مایه اصلی این معماري می جنوبی خلیجِ 

هاي بوشهر داشت، بسیاري از  ها و کوچه فرانسه با عمارت» نیس«اندیشمند فرهیخته بوشهري در مقایسه بخشِ تاریخی 

حضار از تشابه این معماري در شگفت شدند
1

از ساختار نظري » مثلث معماري و شهرنشینی«در میان این نظرها، نظریه . 

  .تواند کلیت معماري بوشهر را تعریف نماید که نمیبیشتري برخوردار است، هرچند 

فارس محور داد و ستد و مبادالت   طوالنی، سه نقطه از خلیج نسبتاًاي  اعتقاد این بزرگان این است که در دوره

 اي این سه بندر در دوره. این سه نقطه عبارت بودند از مسقط، منامه و بندر لنگه. است اقتصادي و فرهنگی منطقه بوده

با . چند قرنی مثلث تجاري فرهنگی منطقه بودند و هرکدام هم نقش خاص خود را در این تبادالت به عهده داشتند

تکیه بر این دیدگاه، ملودي معماري بوشهر حاصل تبادل فرهنگی بین رئوسِ این مثلث و رواج سلیقه حاکم بر آن در 

رئیس بوشهر را نماد مجسم این فرهنگ و سلیقه  جعده عمارت حا  این. کل مدنیت منطقه، از جمله بوشهر است

نویسان دیگري  منتقدین و کتاب. نامند می» فارس معماري خلیج«که معماري بوشهر بدانند، دانند و آن را بیش از آن می

در زنگبار سنجند و با اشاره به حضور ایرانیان بسیار  نیز هستند که بوشهر یا شهر آفتاب را با معماري زنگبار و یا هند می

  . کنند آمدهاي تجاري بین این دو کشور، تأثیر معماري آنجا بر بوشهر را تأکید می و و رفت
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شاید بشود تأثیر و تأثر معماري زنگبار، مسقط، هند . نفسه امر مذموم و ناپسندي نیست خویشاوندي معماري، فی

ین عضو خانواده معماري چندملیتی توانسته اما مهم آن است که ا. و حتی اروپا را در معماري بوشهر رهگیري کرد

» عمارت سبزآباد«جا که صحبت از معماري  آن، مثالًبناها،  در بخش معماري تک. هویت و یگانگی خود را حفظ کند

اروپایی بسازد و به - که عالقمند است عمارت شرقی می شویمشود، از آرزوي مالک و کارفرماي انگلیسی باخبر  می

اما حاصل کار، عمارتی شد که فقط عنوان معماري بوشهر . خواهد میيِ هند و انگلستان را از معمار همین خاطر معمار

  .باشد تواند داشته می

اش را ازلی و  برخالف معماري بسیاري از مناطق کشور، بوشهر چندان اصراري ندارد همه اجزا و عناصر معماري

د سطحی و متکثر در شهر جریان داشت، معماري نیز توانسته گونه که فرهنگ چند الیه، چن همان. ابدي خود بداند

  .ها خود مزیت است، نه نقصان هاي دیگر بگیرد و این هاي مغتنم از معماري توشه

. از این رده باشد  هاي بوشهر که مألوف معماري آن منطقه نیست، شاید وجود برخی عناصرِ معماري در عمارت

اي گرم و  هاي بوشهر که به هرحال منطقه ساخت در عمارت هاي شکیل و خوش اريمثالً، دیدنِ شومینه یا بخاري دیو

ولی واقعیت آن است که در بسیاري از . سخت ندارد، شاید کمی غریب به نظر آید  خشک است و زمستان

توان دید، از جمله در عمارت ملک، عمارت دهدشتی، عمارت  هاي شاخصِ بوشهر این عنصر معماري را می عمارت

سازي چوبی و  اند و با جداره ها شومینه را تبدیل به بخشِ دکوراتیو خانه کرده در برخی از این عمارت. سبزآباد و غیره

  .اند، مثل شومینه عمارت سبزآباد سرامیکی جلوه زیبایی به آن داده

در این . است رفتهثیر گأاز معماري اروپا ت هاي بوشهر، احتماالً رخی از عمارتپله هم از عناصري است که در ب

هاي عمارت زیباي دهدشتی  این پله را اگر با پله. زدنی است مثال د، راحت و نرمِ عمارت ملک واقعاًخصوص، پله گر

ایی از آبنوس وجود دارد، که در عمارت سبزآباد هم پله چوبی بسیار زیب. بریم بودنش می مقایسه کنیم پی به یگانه

هاي چوبی  بویژه اگر این پله را با پله. گرفت شناسی اروپا را در آن پی گی زیباییتوان ردپاي تأثیر فرهن می قطعاً

که (کرد  به تراز سوم وصل میشرقی حیاط اول  رئیس مقایسه کنیم که تراز دوم آن بنا را در کنج جنوب عمارت حاج

  ).توان دید هاي تاریخی می فقط در عکس فعالً

تزیینات

هاي همجوار، مثل معماري شیراز و اصفهان، دیده  در معماري بوشهر، تزیینات به شکل و مفهومی که در معماري

هاي  در حقیقت، فرم و ظرافت. در این معماري حجم و سازه حکم و نقش تزیین را هم دارد. شود، وجود ندارد می

ها و دیگر عناصر  هایی که در هاللی به جز رنگ. باشد شناسانه و تزیینات ساختمان می هاي زیبایی حجمی بنا شاخصه

توان مونوتون  تمام بدنه و اندام معماري بوشهر را می. شود، معماري بوشهر فاقد تنوع رنگی است چوبی بنا دیده می

شدن و رفتن به سمت  ساده. جا دیدشود در این رد پاي خلوص و سادگی معماري نو را می. سفید تعریف نمود
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تزیینات، بویژه تزیینات جدا از سازه، امروز قابل . هاي معماري مدرن است رم و حجم و رنگ، از نشانهخلوص، در ف

تمام زیبایی معماري بوشهر . بینیم این ویژگی را با مختصات زمانی و مکانی خود، در معماري بوشهر می. توصیه نیست

بینیم، جوهر زیبایی و ظرافت معماري  ها می هایی که در عمارت سازي  بدنه. هاي حجمی و فرمی است در ترکیب

شناسانه  ها شگردهاي زیبایی وار در حجم عمارت هاي پتکانه زده و چرخش هاي بیرون لچک. دهند بوشهر را نمایش می

  )4و  3تصاویر (. این معماري است

  رئیس اج، سمت چپ عمارت حجداره غربی عمارت دهدشتیسمت راست  4و  3

اشارات به این معنی هم تعبیر شود که در معماري بوشهر ردپاهایی که به نوعی ره به تفکر مدرن  نیست این بد

بلکه . اي نیافت گاه ساختار سیاسی و جمعیتی قبیله بوشهر هیچ«. این موضوع امري تصادفی نیست. ببرد، وجود دارد

این خصوصیت نه . داد هاي عمومی تشکیل می فردي و آزادي همواره بنیاد اجتماعی آن را شهریت مبتنی بر حقوق

ساخت؛  بود، متمایز می) Tribalism(فارس که مبتنی بر نظامِ قبایلی  تنها بوشهر را به طورِ کامل با سواحل جنوبی خلیج

و سلیقه در چنین بستر فرهنگی . )37: 1390خیراندیش، ( »نمود بلکه با نواحی پیرامونی آن نیز اندکی متفاوت می

. دهد تزیینات نقش محوري خود را از دست می. شود شناسی است که خلوص و یگانگی به معماري وارد می زیبایی

  .شود که در ذات خود اوست می  گونه دیده دهد که هست و آن گونه نشان می ساختمان آن

اي  ها، تبدیل به شاخصه هاي حجمی عمارت در بوشهر، دوري از رنگ و لعاب و تنوع بخشیدن به نما و چرخش

  . است اصلی شده

گُل، بخشی از معماري

به دلیل فقدان تزیینات رنگی در معماري بوشهر، و به سبب عدم تنوع رنگ در اجزا و عناصر معماري آن، در 

هاي غالب گیاهان رایج و  حتی رنگ. ناپذیر در معماري دارد کنار و بیرون کالبد معماري، گل و درخت نقش جدایی

ها،  غیر از رنگ سبز برگ و ساقه درخت به. خالص هستند هاي اصلی و تقریباً بوشهر هم رنگ »بومی تصور شده«

در کنار این . رنگ مأنوس و شاخص در معماري بوشهر است) گل کاغذي(و قرمز ماژنتا ) گل تکوما(رنگ زرد 
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هم بخشی از معماري . . . . صورتی هاي نارنجی و هاي قرمز، صورتی و سفید، کاغذي ها، خرزهره ها و گل رنگ

که گل و درخت، در معماري بوشهر، جنبه تزیینی ندارد، بخشی از آن  استتأکید بر این نکته الزم . بوشهر هستند

  . ، مکمل معماري بوشهر استگل و درخت، حتماً. و مونوتون است هاي سفید مکمل ساختمان. است

  عمارت کازرونی 5

گیاهان بومیِ بوشهر اهان مورد استفاده در معماري بوشهر آن است که بسیاري از این نکته جالب در ترکیب گی

با همین فرض، االن . »اند بومی تصور شده«گلِ کاغذي و گل تکوما بومی بوشهر نیستند، به مرور زمان  مثالً. نیستند

  .دانند ي میگل تکوما و نارنج و ترنج را گیاهان اصلی بوشهر  ها گل کاغذي، برخی از بوشهري

معماري عملکردي

بدین معنی که اصراري بر تقارن و . توان معماري بوشهر را معماري عملکردي توصیف نمود به لحاظی، می

هاي نه چندان مستدل در خصوص ترکیب عناصر  بر همین اساس، تعریف. توازن متصلب در این معماري وجود ندارد

  . این معماري غالب نیست هایی از سه و پنج و هفت هم در بنا با مضرب

از دید . کنند سازي می بندي و قالب موزونی معماري بوشهر آنی نیست که برخی معماران فرهیخته به راحتی دسته

. تر کناري در میان دو قوس بزرگ) یا متوسط(گزي  این معماران، ملودي معماري بوشهر یعنی سه یا پنج قوس یک

هایی از معماري  البته در بخش. کنند ترین مثال مطرح می ا به عنوان شاخصرئیس ر براي این ملودي، عمارت حاج

هاي داخلی  از جمله در جداره. تر کناري را داریم ها در میان دوقوس بزرگ دري دري و پنج بوشهر ترکیب کامل سه

مختلف  هاي برحسب مورد و در عمارت. اما این اصل به عنوان اصلی تغییرناپذیر نیست. رئیس  عمارت حاج

ها دورتا دور جداره  چهاردري. دري دري داریم، نه پنج در عمارت نوذري نه سه. هاي متفاوتی را شاهدیم ترکیب

کنار دریا و (رئیس، در جداره جنوبی بیرونی حیاط چهارم  در خود عمارت حاج. دهند حیاط داخلی را تشکیل می

به همین اعتبار معماري بوشهر را . صی هم داردنشین عمارت بصورت چهاردري است و برجستگی خا شاه) گمرك
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هاي خود و نیاز فضا و مکان خالقیت نشان  معمار بر اساس خواست. شده و قالبی تصویر نمود توان معماري کمی نمی

در هرکجا که معمار و جامعه عصر معمار اندکی آزادگی و تنوع و تکثّر داشته، . است داده و به اشکال متفاوت رسیده

  . است شده فاصله گرفته ي هم از قوالب صلب و کمیمعمار

اي هم قابل تبیین و  سخن بر سر آن است که معماري بوشهر متصلب نیست و با الگوهاي چنان معماري

بر همین اساس . هاي متقارن و متصلب است ذات و جوهر معماري بوشهر بر رهایی فضاها از قید فرم. بندي نیست طبقه

، پالن طبقات باهم یکی نیستند و )هااگر نگوییم در اکثریت غالب آن(ي از بناهاي بوشهر هم هست که در بسیار

  .ها هم تغییراتی دارند عالوه بر تنوع در ابعاد فضاها، در محوربندي و جداره

  

  آورديِ مصالح و معماري بوشهر بوم

. آورد بودنِ مصالح است ایران بومهاي معماري  ترین ویژگی به اعتقاد بزرگانی چون دکتر پیرنیا، یکی از اصلی

کردند ساختمایه مورد نیاز خود را از  معماران تالش می«. ترین فاکتورهاي معماري ایران است این، یکی از مهم

جاهاي دیگر نباشند و خودبسنده   کردند که نیازمند به ساختمایه ترین جاها بدست آورند و چنان ساختمان می نزدیک

باغچه در معماري  روند که تشکیل گودال در توصیف این ویژگی، گاه چنان پیش می. )31: 1387پیرنیا، ( »باشند

دانند که در ساخت بنا از همان خاکی استفاده شده که در محل بوده و در حقیقت خشت  کویري را ناشی از این می

) حیاط(در ساخت میانسراي گیري از امکانات موجود،  نمونه دیگر خودبسندگی و بهره«. بنا خاك همان زمین است

 »بردند شده را دوباره در همان ساختمان بکار می معماران خاك برداشته. . . . ها بود باغچه در خانه چال یا گودال یا باغ

هایی به این معنی است که مصالح  شدن چنین استدالل نظر از باورمان به این گزاره، به هرحال طرح صرف. )32: همان(

یکی از زیباترین . است شده جوار تهیه می استفاده در ابنیه ایرانی از همان محل یا حداکثر از نقاط همساختمانی مورد 

و فقط از مصالحی  هاي ماسوله دقیقاً در ساخت خانه. آورد بودن مصالح در معماري بومی، ماسوله است هاي بوم نمونه

چوبی که براي تیرهاي اصلی پوشش . ء مختلف دارداستفاده شده که در محل وجود دارد و تنوع کافی هم براي اجزا

تیرهاي . است) مازو(شود و از بلوط اطراف ماسوله  نامیده می» جیرین«شود در اصطالحِ محلی  سقف استفاده می

دست  براي تیرفرش و تخته هم از منابعِ دم. دارند جا برمی هاي بلوط همان نامند نیز از جنگل می» کلیله«کمکی را که 

رود با خاکی  کار می گل به خاکی که براي پوشش سقف و درست کردن کاه. گویند می» واشان«ده می کنند که استفا

خاك مورد . شود، باهم فرق دارد و هردو این خاك در همان اطراف هست که براي ساخت دیوار و کف استفاده می

طر خاصیت چسبندگیِ باال حکم عایق هم زند و بخا نام دارد که کمی به آبی می »فوش«استفاده براي پوشش سقف 

توان در سینه کوه مجاور ماسوله دید معدن این خاك را می. دارد
2
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تمام اجزاي دیگر معماري از بیرون  به جز سنگ و خاك محلی، تقریبا. تدر بوشهر، اما، این ویژگی صادق نیس

هایش، ساج سیام و  و پنجره و چهارتراش آمد؛ چوب در تیرهاي چوبی سقف، چندل، از زنگبار می. آید منطقه می

هاي  در جریان مرمت برخی عمارت. هاي رنگی از انگلستان و هند چوبِ سرخ، از هند و سیام و سریالنکا؛ و شیشه

کوبی  ل لمبهم که نشان واردات از آلمان را دارند، مثیا ها دیده کوبی اي در لمبه هاي کام و زبانه شده بافت، تخته

نکته مهم این است که در مواردي حتی در . شده هستند رئیس، که نوعی تخته چندالیی اشباع مارت حاجها در ع سقف

  .است شده و پنجره به صورت آماده از خارج وارد می

مصالح ساختمانی مورد استفاده در بناهاي   محمدحسین سعادت، مؤسس و مدیر دو دهه اولِ مدرسه سعادت،

سازند گچ و سنگ و تخته و چوب معروف به چندل  موادي که عمارت را از آن می« :کند بوشهر را چنین تعریف می

و سنگ را از کنار دریا و از . آورند، تخته را از هندوستان هاي شراعی از زنگبار می چندل را توسط کشتی. است

هیب (منتیل  و به توسط یک آلت موسوم به اراضی متحجره که واقع در جنوب شهر است و به سنگی معروف است، 

گچ را از جزیره . شمس نامند برند و آن را نیم از زیر زمین بیرون آورده و پس از بریدن آن را به کار می) یا دیلم

  .)22: 1390سعادت، ( »آورند خارگ و بلوك دشتی و تنگستان می

الح به صورت خام یا نفسه، موضوع خاصی نباشد، ولی وقتی براي تأمین مص فی  شاید استفاده از مصالح وارداتی،

. توان تصور کرد الگوها و سالیق بیرونی هم همراه با کاال وارد شود آوریم، آیا نمی آماده رو به بازارهاي خارجی می

  این امر آیا مثبت است یا منفی؟

دارد،  تأثیر .شناسی معماري دارد بودن آن تأثیر مستقیم در زیبایی بودن مصالح و نه وارداتی   آورد کامل نه بوم

اي که معمار با  گونه اگر بستر تفکر و مبانی نظري معماري در محل وجود داشته باشد، به. ولی نه مستقیم و اساسی

مصالح . کننده نخواهد داشت هاي خود حرکت کند، نوع و منشأ ورود مصالح نقش تعیین تسلط بر اندیشه و خواسته

بالعکس، اگر معمار بتواند روند طراحی و اجرا . وپا بسته باشد دستزمانی تأثیرگذار اصلی است که معمار در برابر آن 

، حاصل کار باشد، طبعاً هاي مختلف وجود داشته باشد، و امکان تهیه مصالح از منابع و مکان را در کنترل داشته

  .تر از آنی خواهند بود که مصالحِ محدودي در اختیار باشد ارزش با

شد از تنه نخل استفاده کرد؟ عملی که در  براي پوشاندن سقف مگر نمی. ستا در بوشهر، چنین اتفاقی افتاده

اند؟ چون چندل دوام بیشتري دارد و از  چرا در بافت تاریخی بوشهر رو به چندل آورده. دیگر نقاط استان انجام شده

داشته که از مصالح بهتري معمار بوشهر این دانش و امکان را . آید تا تنه نخل ها هم زیباتر درمی نظر ابعاد و مقیاس

  . این کار را انجام داده و حاصلش هم مثبت است. استفاده کند
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  معماري اقلیمی؟

دارد و  بوشهر در اقلیم گرم و خشک قرار. چالش برانگیزترین موضوع در بحث معماري بوشهر، اقلیم است

هاي گرم و خشک شمال خلیج فارس  رغم تفاوت محسوس دما و رطوبت نسبی، در محدوده آب و هوایی استان علی

زندگی در چنین اقلیمی، راحت . اي است و اعتدال ندارد شرایط اقلیمی بوشهر دورتر از تعادل مدیترانه. واقع است

  .هاي خود را دارد نیست و سختی

ی شاید، به همین خاطر، هم در میانِ فرهیختگانِ بومی و هم در میان دیگر اندیشمندانِ حوزه معماري، ویژگ

نظرانِ بوشهري با استناد به نوستالژي  صاحب. اساسی و اصلی معماري بوشهر، دیکته شرایط اقلیمی بر معماري آن است

هاي خنک و قابل تحمل در روزگاران بدون آسفالت و انبوه اتوموبیل، خاطرات خود از  ها و عمارت خانه

ها  بون ها و پیش ها در طارمه کاي بعدازظهري عمارتآورند و از خن یاد می  ها را به بام هاي باالي پشت نشینی شب

. دانند وهوایی بندر شرجی می ترین ویژگی این معماري را در تطابقِ آن با اقلیم و شرایط آب اینان، بزرگ. گویند می

.هرچند که این بندر در قیاس با بسیاري از بنادر خلیج فارس چندان هم شرجی نیست
3

  

هاي زیباي آن را  استناد به فرم و رابطه توده و فضا در بافت، تمام چرخش و پیچشنظران غیربومی هم با  صاحب

از دید این کارشناسان، اگر شرایط اقلیمی را از معماري . دانند ها می براي کشاندن هواي دریا و نسیم به داخل کوچه

   .هایی را شاهد نخواهیم بود بندي ها و کوچه بوشهر بگیریم، دیگر چنین فرم و حجم

اما فقط بخشی از واقعیت معماري بوشهر را توضیح . شود گفت تمام این حرف و نظرها درست هستند می

است تمام نیازهاي ممکن در برابر شرایط اقلیمی را پاسخ دهد، اما  معماري بوشهر توانسته. دهند، نه همه آن را می

رهنگ آن دیار و فرهنگ همان بافت یا شهر قدیم سیما و چهره معماري بوشهر را ف. است هرگز اسیر این شرایط نبوده

آیا معماري این شهرها مثل . در بندرلنگه و کنگ هم هست. این اقلیم در گناوه و دیلم هم هست. است نه اقلیم ساخته

  بوشهر فاخر و پرصالبت است؟ 

در . ز به استدالل ندارداست اقلیم منطقه را به نفع خود مهار و کنترل کند نیا در این که معماري بوشهر توانسته

توانید لطافت هوا  ترین روزهاي تابستان در طارمه عمارت رشیدي بایستید، می همین وضعیت موجود هم اگر در گرم

رغم مجاورت با خیابان آسفالته  علی  را احساس کنید؛ یا در ترازِ دوم و سوم عمارت حاج رئیس، در جداره غربی،

در عمارت قنبري در حیاط کوچک شرقی، احساس آرامش ناشی از وزش . ر کنیدتوانید س موجود، تابستان را می

  . هاي بلوغ معماري بوشهر هستند ها نشانه این. ها نمونه دیگر کنید؛ و ده مالیم را احساس می

رعایت کامل اصول اقلیمی در معماري بوشهر ناشی از تسلیم در برابر اقلیم نیست، بلکه نشان غناي فرهنگی و 

بر این اساس تنزیل و ساده کردن معماري بوشهر در حد دیکته . یی معماري بوشهر در کنترل شرایط اقلیمی استدانا

  .ت محیطی، جفا به این معماري استشرایط زیس
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  جمع بندي

به صورت خالصه، معماري بوشهر، نه همچون معماري اصفهان و شیراز بر تزیین و رنگ متکی است، نه 

این معماري نه درونگرا و بسته همچون معماري یزد و کاشان . ماري عربی و پاکستانی داردهاي مشخص از مع گرته

معماري بوشهر، نه اسیر اقلیم است همچون معماري نایین، نه . روزن مثل معماري بندر کنگ است، و نه ساده و بی

. بوشهر» آباد صلح«هاي فرهنگی زمانه همچون معماري  تفاوت به شاخصه بی

اي فرهنگی دارد، که برگرفته از نوع معیشت و زندگی در دو سده پیشین  جم معماري بوشهر صبغهفرم و ح

 .داد زندگی در بوشهرِ آن زمان، نیازمند تعامل و تکثّر بود، و معماري هم باید این فرهنگ را بازتاب می. است

همین . د آورده استورا بوج، فرهنگ و بافت اجتماعی غالب جامعه است که معماري چهارمحله بوشهر مشخصاً

ترین شرایط  توان مشکل وقتی دانایی باشد می. فرهنگ غنی و نیرومند است که دانایی معماري بوشهر را سبب شده

 .شناختیم مان را می ما در طول تاریخ، سرزمین. ما در مملکت فردوسی هستیم«. اقلیمی را در معماري پاسخ داد

دانستیم  سال پیش می 50ما تا . چه کارهایی را باید انجام داد و چه کارهایی را نه .کنیم دانستیم درکجا زندگی می می

که  دهد اما رفتار امروز ما با آب نشان می. آمیز باشد که سرزمین ما سرزمین خشکی است و رفتار با آب باید احتیاط

چگونه . . ها و  ها، با اقوام و ملیت فارس، با زاگرس، با آذري رفتارمان با خلیج. کنیم کجا زندگی می دانیم در نمی

دانیم با آنها چگونه باید  اند ویژه خود؛ و ما نمی اش یک جایی است و مردمش هم کسانی سرزمین ما هرگوشه است؟

اش  سال گذشته، همه 50طی  حاصل این رفتارها در. رفتارهاي ما و حاصل آنها، مثبت و مناسب نیست. کنیم رفتار

   .)1385، بهشتی( »تخریب بوده

  

  ها یادداشت

                                                          
1
نتیجه تحقیقِ میدانیِ خود از بافت تاریخی بوشهر   ی فرانسه،هاي نیسِ تاریخ بندي و عمارت پور با نمایش پاور پوینتی مستند و زیبا از کوچه دکتر نبی 

و دیگر مدیران شهري، در ) آقاي افراشته(در این نشست استاندارِ وقت . را به جمعی از بزرگان و مدیرانِ بوشهري در مسجد کوفه بوشهر ارائه نمود

ه این تحقیق، استاندار درخواست نمود کارگروهی براي پیگیري کنار برخی از نویسندگان و اهالی فرهنگ شهر حضور داشتند و پس از ارائ

فرداي آن روز، . کارهاي اجرایی براي حفاظت از بافت تاریخی بوشهر به استانداري پیشنهاد شود شده در نشست تشکیل و راه هاي مطرح بحث

هایی براي این امر طراحی و اعالم  وه مورد نظر، برنامهذاکري، مهندس ابراهیم فروزانی و مهندس بهروز مرباغی، به عنوان کارگر  مهندس علی

هاي این نشست، قرار بود به عنوان  مصوبه. بود 1386در خرداد ماه » نشست تخصصیِ بافت تاریخی بوشهر«حاصلِ این اقدام، برگزاريِ . نمودند

متأسفانه درست در همان شبِ آخر نشست که با حضور حدود . شود هاي اجرایی به تصویبِ استاندار محترم رسیده و به مرحله اجرا گذاشته کار راه

هاي موردنظرِ نشست به  بود، استاندار از مقام خود تعلیق و چند روزِ بعد برکنار شد و برنامه و پنج متخصص و اندیشمند و در سه روز برگزار شده سی
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بافت تاریخی و تشکیل شوراي معماري و شهرسازي براي نظارت بر کلیه شدن  محور تلقی هاي این نشست، پیاده ترین خواست مهم. عهده تعلیق افتاد

  .هاي معماري و شهرسازي شهر بود طرح

  .است اموخته اهلِ محل، همراه با نقشه اجرایی جزییات سقف و دیوار در اختیارم گذاشته این اطالعات را آرش خارابی، معمارِ دانش 2

بندي اقلیمی توسط ضرایب اقلیمی و یا توسط  طبقه«، »سرور هنرور«رشناسی ارشد معماريِ همکارم امه کنا به نقل از مطالعات پشتیبانِ پایان 3

بندي بر اساسِ رابطه بین بارندگی  این طبقه. است» کوپن«بندي  هاي اقلیمی، سیستم طبقه بندي یکی از طبقه. گیرد نمودارهاي اقلیمی صورت می

وهواي بیابانی، استپی و مرطوب قابل  بندي، سه نوع آب در این سیستم طبقه. رجه حرارت ساالنه استوار استو د) مقدار و توزیعِ آن در طولِ سال(

بندي بر  ها به مقدار بارندگی ساالنه و زمان توزیع بارندگی و درجه حرارت ساالنه بستگی دارد و تقسیم اقلیم مرز مربوط به هریک از این. تمایز است

که اگر بارندگی بر حسبِ سانتیمتر کمتر از متوسط دماي ساالنه برحسبِ سانتیگراد باشد، منطقه بیابانی؛ اگر مقدار گیرد  این اساس صورت می

منطقه  و اگر متوسط بارندگی ساالنه بیشتر از دوبرابر متوسط دماي ساالنه باشد، بارندگی بین متوسط و دوبرابر متوسط دماي ساالنه باشد، استپی؛

است، زیرا  گراد در منطقه استپی واقع شده سانتی 64/25متر و متوسط دماي  میلی 348اساس، بندر بوشهر با متوسط بارش ساالنه براین . مرطوب است

مسکونی بوشهر برگرفته از  بافت«: هنرور، سرور. »گراد بین متوسط و دوبرابر متوسط دماي ساالنه برحسبِ سانتیگراد است بارش منطقه برحسبِ سانتی

  1392 معماري، واحد علوم و تحقیقات،نامه کارشناسی ارشد  دکتر سیروس باور، پایان: استاد راهنما  ،»ي بافت تاریخیها موتیف
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