
 

  hozhabr.dabbagh@pgu.ac.ir .ایران بوشهر، فارس،خلیج دانشگاه معماری، و هنر دانشکده علمیهیأت عضو مربی، )نویسنده مسئول(*  1
  yahoo.com90nedanaseri@ .ایران دزفول، شاپور،جندی صنعتی دانشگاه شهرسازی، و معماری دانشکده معماری، ارشدکارشناسی یآموختهدانش 2

  m.amir.kakizadeh@pgu.ac.ir .ایران بوشهر، فارس،خلیج دانشگاه معماری، و هنر دانشکده علمیهیأت عضو مربی، 3
 
 

, زادهی, ندا, کاکیدباغ, هژبر, ناصر

 یشناس(. گونه1400. )ریمحمدام

 یبناها یهادرب و پنجره یکالبد

 ناتیبندر بوشهر و تزئ یخیتار

 ،یها. هنر اسالمکاررفته در آنبه

18(42)، 153-174. 

های دور یکی از عناصر کاربردی بوده است. در برخی از چوب در فرهنگ معماری ایران از گذشته

یکی از پرکاربردترین مصالح  عنوانچوب بهمناطق کاربرد آن افزایش چشمگیری داشته است. 

های تاریخی ای که بسیاری از عناصر الحاقی بناگونهاست؛ به شدهکار گرفته هب ناتی در بوشهرئیتز

 ،اند. در شهر بوشهرشدهگیر، کرکره، شناشیر و... از چوب ساخته پنجره، تابش ، ازجمله در،این شهر

که است. این بازشوها تهدلیل لزوم ایجاد تهویه و کوران هوا، میزان بازشوهای بنا، بسیار افزایش یافبه

در ایجاد زیبایی و تنوع بصری شهر، نقش بسیار مهمی  ،اندشدهبا استفاده از چوب ساخته و تزئین 

چوب نسبت به سایر مصالح ساختمانی، بخش  دلیل مقاومت کمِکردند. متأسفانه بهایفا می

های زیادی در اثر شرایط سیبرفته و یا آبینبسیارزیادی از این ساختارهای تزئیناتی در بناها، از

های متفاوت این گردآوری گونه بازشناسی و ،است. بنابراین شده ها واردمحیطی و جوی به آن

است؛ از ملزومات نظیری برخوردار فرد و کممنحصربهینات در شهر بوشهر که از معماری تزئ

کارگیری تحلیلی و به -یفیبا استفاده از روش توص ها است. این پژوهشپژوهشگران در این زمینه

نشان داد که در های پژوهش ی معتبر و مطالعات میدانی انجام شده است. یافتهامنابع کتابخانه

 ،چنین از نقوشی که محتوای گیاهی و هندسی دارندبری و همها از هنر قوارهین درب و پنجرهئتز

بسیار کمتر  ،ین این عناصرئمی در تزاست؛ کاربرد نقوش اسلی گردیده از سایر هنرها استفادهبیش

 .شودها یافت نمیاست و نقوش انسانی و حیوانی در این نمونه
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های بناهای تاریخی بوشهرگونه شناسی کالبدی درب و پنجره  

 زادههژبر دباغ، ندا ناصری، محمدامیر کاکی

 مقدمه

برای شرافت بخشیدن به ماده،  ،های تصویری هنر اسالمی، وسیله یا بیانی تصویری استیکی از پایه عنوانبه ،زینت

یابند و رنگ و هویت معنایی و درنهایت  ءهای برتر اعتالتا به افق ؛...گ، خط، حجم، آجر، گل، خشت، گچ وسطح، رن

ینات، در هر ی از ابزارهای ایجاد تزئیکعنوان نقش مصالح نیز بهنوی و الهی شوند. یعی بیابند و معطبفوق شخصیتِ

تری در معماری اسالمی است. چوب، از مصالحی است که نسبت به سایر مصالح، کاربرد کمبوده دوره بسیار مهم 

های آن، در بناهای و فراورده است. از چوبتر در مناطق خاصی از ایران، استفاده از آن رایج بوده است و بیشداشته

چنین در سازی، همهای دوجداره و توفالهای سقفهای چوبی، پوششعنوان مصالحی مؤثر در ستونصدسال اخیر، به

است. در بناها و ی گوناگون شده های ظریف، با کارهای هنری مختلف، استفادهساختن درهای ارسی و پنجره

های بلند و قطور شد. تنهمثابه اجزاء تزئینی، استفاده میعنوان اجزاء اصلی و هم بههای قدیمی، چوب، هم بهساختمان

های بلند و های مسقف چوبی، همراه با ستونهای مسطح و ایوانعنوان تیرهای اصلی جهت ساخت سقفچوبی، به

های مثبت و امتیازاتی ویژگی های مختلف، برخالفاست. چوب و استفاده از آن در دوره باریِک مزین به تزئینات بوده

شده آثار چوبی زیادی، درگذر تاریخ، از بین رفته و های منفی باعث که داشته، دارای معایبی نیز بوده؛ که این ویژگی

تر بناها و تزئینات چوبی اساس، متأسفانه، بیشنشود. بر همین یا در بعضی نقاط، به زیادی دیگر مصالح، از آن استفاده 

ها نیست؛ که همین موضوع، ضرورت تحقیق و پرداختن به تزئیناتِ چوبی اثر فرسایش، از بین رفته و آثاری از آنآن، بر 

سازد. منطقه بوشهر یکی از مناطقی است که در بناهای تاریخی های ایجاد آن را روشن میو بازشناسی الگوها و روش

تواند درباره چگونگی د چوب در عناصر معماری این منطقه میشود لذا بررسی کاربرآن کاربرد چوب به وفور مشاهده می

 کاربست چوب و الگوهای آن در بنا مژثر باشد.

در خصوص پیشینه پژوهش باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است اما آثاری درباره 

صورت به "معماری بوشهر: سمفونی رنگ، باد و نور"وان ( با عن1390پور )معماری بوشهر نوشته شده است. کتاب نبی

های کوتاهی از است. در بخششده  ها، شرح دادهکلی، مطالبی پیرامون عناصر معماری بوشهر و شکل ظاهری آن

زاده از غالم "معماری بوشهر در دوره زند و قاجار"(، 1384کوشک )از رسایی "شکوه ابوشهر"هایی تحت عنوان کتاب

(، اشاراتی به این عناصر معماری و تزئینات کلی 1392از مرباغی ) "های نوین در معماری بوشهرمایهبن"( و 1392)

های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاالت پژوهشی متعددی نیز، معماری تاریخی بوشهر، از جنبهها شدهآن

است. بنابراین نشدهه عنصر درب، پنجره و ارسی، پرداختهصورت مشخص بیک، به تزئینات و بهاست؛ اما در هیچ

ها، در جهت حفظ و احیاء الگوهای کاررفته در آنها و تزئینات بهنگارندگان با هدف شناسایی انواع درب، پنجره و ارسی

 ها پرداختند.آن های تزئیناتیبندی این عناصر و بررسی روشباارزشِ تزئیناتیِ تاریخی، به تدوینِ چارچوبی برای دسته

 

 نظریمبانیتحلیلی است. در این راستا،  ـ تحلیل محتوا با استفاده از روش توصیفی ،روش اصلی تحقیق در این پژوهش

چنین مطالعات معتبر و هم اینترنتی منابعالتین و فارسی، ای و دسترسی به کتب مطالعات کتابخانهطریق از ،تحقیق

تمامی بناهای  ،در این تحقیق مورد بررسیآماری  ی. جامعهگردید انجامو مصاحبه  عینی یمشاهدهطریق میدانی، از

چنین با دسترسی به آرشیو که نگارندگان با استفاده از بازبینی بناهای تاریخی موجود و هم ؛تاریخی شهر بوشهر هستند
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 1400شهریور، 42، شماره 18دوره 

 ی هنر و معماریدانشکده عاتبوشهر، آرشیو اطال ، صنایع دستی و گردشگری استانمیراث فرهنگی سازمان اطالعات

مالکان این  چنین مصاحبه با افراد مطلع، متخصص وها و همهای تاریخی موجود در عکاسیفارس، عکسدانشگاه خلیج

آماری و اطالعات کاملی از بناهای تاریخی  یشده و یا فرسوده، به جامعهبناهای تخریب در جهت یافتن اطالعاتِ  ،بناها

ای و پیرامون بناهای تغییریافته های مشاهدهاز روش مشاهده با استفاده از کارت ،در بازبینی بناها .یافتنددست بوشهر 

با استفاده از  ،. نگارندگاناست گردیده منظم و بسته و با سؤاالت مشخص، استفاده یشده از روش مصاحبهتخریبو یا 

چنین افراد مطلع خذ مدارک و تصاویر از این بناها و همچنین عکاسان قدیمی و امصاحبه با مالکان این بناها و هم

 آوری نمودند.جمع را بومی، اطالعاتی

 ینات در عناصر کالبدی معماری تاریخی بوشهرئتز.1

عنوان جزئی از فرهنگ به ،پذیرد و هر بناییپیوسته با آن، در هر بومی، از فرهنگ آن، نقش می یناتِمعماری و تزئ

ی ذهنی را، ازطریق فرمِ ظاهری و تزئیناتش، عینیت بخشد )ممانی و را دارد که یک اندیشهمعماری، این وظیفه 

های داشتنِ ارزشی نگهترین مسائل در زمینه(. یکی از پراهمیت33: 1393؛ ذوالفقارزاده و حصاری، 38: 1397دیگران، 

(. 75: 1396اند )علیزاده و سهیلی، قی ماندههایی است که از گذشته بابومی یک منطقه، ناحیه و یا شهر، یافتن نشانه

چنین عوامل تأثیرگذارِ وابسته معماری ایران، طی تاریخ، تحت تأثیر تحوالت مذهبی و حکومتیِ درونی و بیرونی و هم

این تحوالت چنان بنیادین بوده که  ،است. در برخی از مقاطع تاریختغییرات فراوانی شده خوشبدان بوده و دست

ینات معماری، است. تزئینات، موجب شدهچون تزئهمآن های فراوانی را در فضای معماری و نیز اجزای و چالشها سبک

قبیل ، عواملی ازی قاجاردر دوره (.42: 1397دیگران، است )ممانی و بخشی بودهطی تاریخ، بخشی از فرایند هویت

ی اروپایی و سایر کشورهای همسایه، اعزام دانشجویان اختراع دوربین عکاسی، دستگاه چاپ، مراودات زیاد با کشورها

 یناتِتزئ»تر کرد؛ به همین دلیل میزان این تغییرات را در این دوره، بیش ،.اری به خارج از کشور جهت تحصیل و..معم

ی رنگ و باال نقش در کادر، تنوعِ ازحدِ بیش نظیر: ازدحامِ  ؛فردی استهای منحصربهدارای ویژگی ،معماری عصر قاجار

ی روکوکو و چون دورهینات غربی همو تزئگرایی و استفاده از نقوش اصلی طرح، تجمل اهمیت به آن بیش از ساختارِ 

هندسی در نقوش و غیر هاچون پرندگان و گلی ناصری(، استفاده از عناصر طبیعی همخصوص در اواخر دورهباروک )به

 (. 86: 1394)کیانمهر، « هااجرا کردن طرح

 مورد توجه، ی افشار، زند و قاجاردر دوره ،دلیل موقعیت خاص سیاسی و تجاری خودبه ،که شهر بوشهر جاازآن

ند چنین کشورهایی مانفارس و همی خلیجبا سایر کشورهای حوزه ،گرفت و رونق یافت؛ تبادالت تجاری بسیاریقرار

کاالهایی نیز  سیاسی این کشورها، تبادالتِ  مراوداتِ تبعِ گرفت. به... صورتهند، برخی از کشورهای آفریقایی و

چنین و هم اساسبرهمین . نموداشاره ... ساج و چوب چندل،به ورود  توانها میی آنکه ازجمله ؛گرفتصورت

شد تهگرفکارهب ،یناتی این منطقهی از پرکاربردترین مصالح تزئیکعنوان بودن نوعی از چوب در بوشهر، این عنصر بهبومی

ای از موارد کف بنا، از ها و در پارهطارمهها، شناشیر، ها، کرکرهب و پنجره، درهای بنا، ازجمله سقفاز بخشو بسیاری 

در بناهای تاریخی بوشهر که با استفاده از تزئینات مختلف بر روی  ،شد. از پرکاربردترین عناصر چوبیمیچوب ساخته

توان یافت و ندرت میایی بود که مانند آن را در معماری شهرهای مختلف ایران، بههو پنجره بدر ،شدمیآن، ساخته

چوبی  مصالحِمربوط به در بندر بوشهر، تزئینات  ترِبیش ،اصوالًاسالمی این منطقه دانست.  معماریِ توان آن را خاصِمی
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های بناهای تاریخی بوشهرالبدی درب و پنجرهگونه شناسی ک  

 
 زادههژبر دباغ، ندا ناصری، محمدامیر کاکی

 

ای داشته )در سقف( و هم نقش ههم نقش ساز ،در معماری بوشهر ،چوب اند.شدهکه با شیشه و فلز ترکیب ؛است

به عملی که چوب را در برابر  ،در اصطالح است. شدهمیکامالً مقاوم  ،در برابر رطوبت و پوسیدگی . این عنصرتزئینی

 گازوئیل، بعضی تچوب با قطرا کردنِ اشباع که به طریقِ ؛گویندمی« کردنتلخ»سازند، موجودات موذی مقاوم می

چوب  ،است شدهمیرایجی که در تزئینات استفاده  شود. چوبِاین عمل انجام می ،تنباکو حتی آبهای نفتی و فراورده

آورد نبوده و از بوم ،هابرخی از این چوباست. نیز در بعضی موارد دیده شده« سرخ»چوب  ؛است« سای»یا « ساج»

است. شدهاستفاده ،های آلمانی نیزاز نمونه ،سرئیحاج عمارتِاست. حتی در شدهآفریقا، هند، سیام و سریالنکا وارد می

برخی از مصالح به این بندر از سایر  ورودِ دلیلِبنابراین به کردند.می از انگلستان و هند وارد نیز، های رنگی راشیشه

کار همتفاوتی در بناها ب یناتِ، تزئهاچنین مراودات با این کشورها و تأثیرپذیری از بناهای آنکشورها و هم

ن موضوع ، در ایایرانینات آن را با سایر شهرهای و تزئ رو شاید بتوان وجه تمایز معماری بوشهرایناز است؛شدهگرفته

برای جلوگیری از تابش  ،طرفی گرمی هوا در بوشهر، سبب گردیده که از بازشوهای باریک و بلندجستجو کرد. از

هوا نیز، سبب افزایش تعداد  کورانِ  ایجادِ  زیاد و ضرورتِ و رطوبتِ گرددتر، استفادهچنین نورگیری بیشخورشید و هم

ای، ویژه بصری یرنگ بنا، جلوهها بر روی نمای ساده و یکتعدد این پنجره است.گردیده  ،این بازشوها در بنا

است. ان داشتهینات ساختمنقش مهمی در تزئ ،ها، پنجرهکه در نمای بیرونی ساختمانایگونهبه ؛استکردهایجاد

 دلیل تعددِ به ،نیز بدر عنصر است.ی داخلی بنا نیز، زیاد بودهها در بدنه، تعدد این پنجرهذکر شدهدالیل اقلیمی بهبنا

های تاریخی تبع آن افزایش تعداد فضاها )ساختمانچنین طراحی طبقاتی بناها و بهمرکزی و همحیاط فضاها در اطرافِ

دلیل به ،طرفیاست. ازینات فضاها بودهاز عناصر کاربردی در تزئشدند(، طبقه طراحی میسه  در دو یا اًبوشهر اکثر

ینات چنین تزئمتفاوت این عناصر و هم هایها در این بناها، تفکیک و تشخیص گونهتشابه تناسباتی درب و پنجره

 است. شدهپرداخته که در ادامه بدان  ؛یابدها، ضرورت میدر آن شده کار گرفتهبه

 در بناهای تاریخی بندر بوشهر شده گرفتهکار ههای بشناسی دربگونه.2

توجه به شویم و با رد و یا از آن خارج میبه محیط داخلی وا ،هایی است که از طریق آنمنظور از در، تمامی ورودی

توان از این که می ؛اندخاصی بودهها و اسامی دارای ویژگی ،رفتندکار میههای مختلف بنا بدر بخش ،که درهااین

لنگه در )معموالً درهای یکنیم ،خانه( تخته(، در سر )در اصلیدر )در تمام  ،دروازه )محل ورودی به شهر( ،هانمونه

به  ،اصلی بر چارچوبِعالوه ،درهای مشبک( نام برد. این درها غیراصلی و داخلی( و در پنجره )درههای برای ورودی

ها که ، لنگهاست : آستانه که برای جلوگیری از ورود گردوغبار به درون بنا و غیرهندشدلی تقسیم میهای کقسمت

 های رنگی است. معموالً بریداده و محل مناسبی برای قوارهباالی در را تشکیل ست، روزن که متنِ ا محل نقش و نگارها

 (.5: 1395)افتخاری و فومژی،  است شده استفاده ،ختلفهای ماز آالت فلزی با طرح ،مذکور به هم ءبرای اتصال اجزا

 ؛استشده کار گرفته بههای مختلفی ها و طرحشکل بناهای تاریخی بوشهر، در درب ورودی در :درب ورودی ـالف

ولی در جزئیات  ؛های بسیاری باهم دارندها شباهتب. این دراستشدهمیقطعات فلزی ساخته از ترکیب چوب وکه 

شده و ی مانند زنگبار وارد مییکامل از کشورهاطوربه در بناهای تاریخی بوشهر، کار رفتههی بدرها برخی از. اندتفاوتم
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های بدر به شده که آن را شبیهباعث ،ولی تزئینات آن ؛طرح کلی این درها ایرانی است. شدندنصب می ،در محل

 است.شده  آورده 1در جدول  ،ی بوشهردرب ورودی بناهای تاریخ بندیدسته نگبار سازد.ز

 شناسی کالبدی درهای ورودی در بناهای تاریخی بندر بوشهر: گونه1جدول 

 ءاجزا نوع
شکل و 

 تناسبات
 توضیحات

 طرح

 ینیتزئ

جنس 

ینات و تزئ

 روش آن

 تصویر

ی
ود

ور
ب 

در
 

در
ه 

نگ
ل

 

مستطیل 

 ساده

مساوی  یلنگه 2ها معمواًل بدراست.  بترین قست دراصلیلنگه، 

از  لنگه، بین دومثالً  دارد.ها تزئینات فراوانی قرارآنکه بر روی  ؛دارند

 است.شدهمیاستفاده ای،شدهشکلِ خراطی ایاستوانه یقطعه

 خراطی -

 

په
ق

 

 فلزکاری - .باشدمیطالیی  به رنگ معموالً  که ؛استی فلزی یهاکرهقپه، نیم دایره

ل
قف

 

- 

که در داخل  یکی چوبی ؛استصورت بوده دو ها بهبقفل این در

شده و میگرفتهکاره، ببشدن دربسته جهتداشته و فقط قرار

 بروی در که ؛دیگری نواری فلزی است و شودنامیده می« کلون»

 معروف است.« لنگر»که به  ؛شدهمیدهزبه آن  ،گرفته و قفلمیقرار

 یناتبدون تزئ متنوع

به
کو

 

 متنوع

دارد و قرار بکه هرکدام بر روی یک در استفلزی  یعهقط دو ؛کوبه

ی ترکه صدای زیر هاآنیکی از  .استهای امروزی را داشتهحکم زنگ

 است.دارد، مردانه بودهصدای بمی که  و دیگری زنانهداشته، 

 متنوع
 فلزکاری

 حکاکی

ب
چو

ار
چ

 

حاشیه 

نواری 

تکرار 

 شونده

 بوده و از جنس چوب که ؛چارچوب است ،هابدرقسمت مهم دیگر 

گیرد. در قسمت باالیی را دربرمی بدر ،شکلقابی مستطیل به شکلِ 

است. شدهمیظریف انجام  تزئیناتی ،در بعضی مواقع ،رچوباچ

و  صورت سادهبه ،بریسازی و گچبا حجم ،هابدر از یبعض چارچوبِ 

روی تزئیناتِ  اند.شدهتزئین می های متنوعِ گیاهی و اسلیمی،یا طرح

 شدند.ها الحاقی بوده و جزو عنصر درب محسوب نمی دربچارچوبِ

ساده با 

مقرنس 

 دور

 بریگچ

 
مقرنس با 

اسلیمی و 

 یا ختایی

 بریگچ

 
نقوش 

خاص، 

 حیوانی

 بریگچ

 

در
سر

 

 نور به داالنِ  ورودِباد و  جهت عبورِ که ؛است ببخشی از در ،سردر مستطیل

سردر خاصی  ،ورودی بدر هایخی از نمونهبر. استبوده ،ورودی

 ؛ندهست با حفاظ فلزی ،شکل، افقی یا عمودیبعضی مستطیل ندارند.

. در انددایرهمستطیل و نیم ترکیبِ  دیگر دایره و بعضیبعضی نیم

ابعاد و  شود.میدیده ،های خاصبا طرح ،درسر ،د نیزربعضی موا

 ،ناسباتتازنظر ؛ )داردبه عوامل مختلفی بستگی  ،سردرها یاندازه

مثاًل  َاند؛سردرها متفاوت ،بقرارگیری در زیبایی و یا بسته به محلِ

تا باد  ،گرفتندمیتر درنظررا بلند شانارتفاع ،در بناهای نزدیک به دریا

تر کوچک را هااندازه ترهای تنگدر کوچه ؛ یاشود راحتی واردبه

 ساختند(.می

- 
فلز بدون 

  یناتتزئ

 فلز - لیهال

 
ترکیب 

مستطیل و 

 هاللی

 فلز -

 

طرح 

 خاص

طرح 

 خاص
 بری و چوبگچ

 
 (: نگارندگاننبعم)
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های بناهای تاریخی بوشهرالبدی درب و پنجرهگونه شناسی ک  

 
 زادههژبر دباغ، ندا ناصری، محمدامیر کاکی

 

 داخلی هایدرب ،شودعنصر مهم چوبی دیگری که در معماری بوشهر بسیار دیده می ب فضاهای داخلی:در ـب

قدی  ،بکه همانند دروجود دارند  یهایجرهسری پنیکزیرا  ؛ها جدا کردتوان از پنجرهسختی میرا به باست. در

 هاآن تا تفاوت ؛شودبیان میب، تعریفی از در بخشدر این . بنابراین ولی با تفاوتی جزئی ،با همان ابعاد و اندازه ؛هستند

 ف؛ منظور از فضا در این تعریکند، بازشویی است که ارتباط فضایی به فضای دیگر را فراهم می«بدر»گردد: تر روشن

حال با  (.از اتاقی به اتاق دیگر، از شناشیر به اتاق، از طارمه به اتاق و...)مثالً ارتباط که کف دارد  محلی است ،درواقع

ند و برای دشتزئین می ،ها اصوالً با شیشهببندی کرد. درو طبقه راحتی تشخیص دادبه را هابتوان درمی ،این تعریف

ای که به چشم نکته ،هابدر استفاده از این در .شدمی های فلزی استفادهقطعهاز  ،و لوالهای آن بدر شدنِچفت

 ،فضا توجه به کاربریبا ،تعداد آنکه  ؛دارد وجودمتر سانتی 45×180ابعاد با  یقاب رسدمینظرمدول است. به ،خوردمی

 4از  ،مدول 2جای فقط به ؛استمدول ثابت  ،شدن بازشواست و حتی با بزرگکردهتغییر می خانه،صاحب بضاعتِیا 

در غیر این و  شدهمیخور شیشهدرب،  است،داشته ارتباط بصرینیاز به  ،کاربری که است. هرجاشدهاستفاده می ،مدول

 است.شدهاستفاده می ،بباالی در از هاللیِ ،جا که نور نیاز بودههر چنین،. همشدمی ساخته ،سادهصورت به، صورت

 ،هاها، باز شدن آنبدر با دو لنگه بودنِ  ؛است داشتهمعمارانه  یدلیل ،زوج داشتند نیز ها مدولِ با درکه چرحتی این

 (.2)جدول شدیدر جرز دیوارها پنهان م هابو در کردنمیفضایی را اشغال 

 شناسی کالبدی درب فضاهای داخلی در بناهای تاریخی بندر بوشهر : گونه2جدول 

 تصویر اتتزئین توضیحات نوع 

ی
خل

دا
ی 

ها
ضا

ب ف
در

 

 

 درب ساده

از همان چوب  ،که طرحی بسیار ساده ؛دولنگه است ب، درب فضاهای داخلیترین شکل درساده

 بندی بصریتقسیم جهتِنقوش آن،  باهم برابرند و ،لنگههر دواست. شده بر روی آن اجرااصلی، 

 فاقد هاللی هستند. ها،از درب تناسبات زیباتری پیدا کند. این دسته که ؛است درب

- 

 

ساده  بدر

 با هاللی

که در معماری بوشهر بسیار پرکاربرد است.  ؛عنصر هاللی است ،با نوع قبل هااین دربتفاوت 

 کهطوریبه ؛زیاد است ها بسیاراند. تنوع هاللیداشته امروزی را یحکم همان کتیبه ،هااین هاللی

یک  وناست و حتی درشدهگرفتهکاربه ،ین طرح مختلفچند ،خانه یک وندر ،در اکثر مواقع

 ند.اَباهم متفاوت و شکلِی خاصی دارند ورنگی  ترکیبِ ،هارکدام از هاللیه ،دری 7یا  5 اتاق

هاللی با 

چوب و 

 شیشه

 

 بدر

خور شیشه

 با هاللی

 یدسته به شبیه ،هاب. این درداراسترا ترین تعداد و بیش است ترین گروهمتنوع ،این دسته

خور خود، شیشه یلنگهباالیی  یدر نیمه ،چوبی جای نقوشِبا این تفاوت که به ،قبل هستند

که محرمیت اهمیت چندانی در فضاهایی  ،هابآیند. این درحساب میدارند و نوعی نورگیر نیز به

 یههم ناتونمیکه یطوربه ؛بسیار زیاد است ،هاباین در یناتتزئ است. تنوعرفتهکار میبه ،ندارد

ترین الگوهای رایج ترین و اصلیمهم ،اما در ادامه ؛را استخراج کرد هاآنرفته در کارهب یهاالگو

 است.شدهآن آورده

هاللی و بدنه 

با چوب و 

 شیشه

 

 بدر

 چهارلنگه

وهای در بازش ها،درب. این با هاللی بزرگ و کتیبه هستند ،ادهس یلنگه 4های باین دسته، در

نسبت  شاننشان از کمتر بودن ها،آن از ماندهیجاهکه تعداد ب ؛شدندبا عرض زیاد استفاده می

 های دیگر است.به دسته

هاللی با 

چوب و 

 شیشه
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 بدر

فضاهای 

 خدماتی

 گرفتند ومورداستفاده قرارمیها گنجه و هاانند انباریم ،فضاهای خدماتی برایها، باین در

خوبی از هوا را به ها،این درب ند که بسیار ارزان، ساده و کاربردی باشند.دشمی ساخته نحویبه

 آسیبی نرسد. ،و به اسباب تهویه گرددتا فضای اتاق  ؛دهندمیخود عبور 

ی بدنه

حصیری و 

 مشبک

 
 (: نگارندگاننبعم)

 هاپنجره.2.3

خور و تعدادی فاقد شیشه ی آن شیشههای از قابکه تعداد ؛چوبی هستند های منظمِ صورت قابها معموالً بهپنجره

 ،لنگهدو صورتآن به یبازشو ای بوده و غالبًا قسمتِهای چوبی و یا کرکرهدارای مشبک ،در برخی موارد شند؛ابمی

اما در این  ؛شوندخود، نوعی نورگیر محسوب مییو ارسی، هر یک به نوبه بباالی در ینماید. گرچه روزنهتجلی می

های رنگی و یا های چوبی و شیشهکه با مشبک ؛رو به حیاط و یا معبر است قسمتی از دیوارِ ،ش، منظور از پنجرهبخ

از این ساختارها وجود  ،قاجاریه یکند. در اکثر بناهای دورهشده و نور را به فضاهای داخلی هدایت میساده، ساخته

که است صر بسیار مهمی اعناز  ،اند. پنجرهشدهساخته و آراسته  ،ها و اشکال هندسی خاصیکه هرکدام با ویژگی ؛دارد

نیاز به  حرارتی، از لحاظ اقلیمی، برای رسیدن به آسایش ،بوشهردر  است. شدهکار گرفته بهمعماری بوشهر،  ینِدر تزئ

وجود  یبسیار یابازشوه این منطقه،است که در معماری باعث شده ،. اقلیم و فرهنگوجود داردو کوران هوا  هسای

تر بندی مربوط به خود را دارند. برای درک راحتدسته ،هاتر از آنها و حتی بیشبمانند در ،ها نیزباشد. پنجرهداشته

توجه به تعداد با ،در هر دسته ،. سپساندشدهبندی دسته ،ارتفاع اساسبر ،هاپنجره ابتدا در این تحقیق، ها،این گونه

ممکن است  ،هادلیل تنوع بسیار زیاد در طرح پنجره. بهاست شده ارائهبندی تقسیم ،هاکاررفته در آنها و عناصر بهلنگه

ها است که به اکثر دستهدر اینجا سعی شده اما وجود نباشد؛مها که اطالعاتی از آن ؛باشندع دیگری هم وجود داشتهانوا

و  3/1و  2/1های هایی با مقیاسدر ترکیبی از مستطیل ،شهرهای عمومی بافت قدیم بوپنجره» .(3)جدول  دگرداشاره

بازشویی  ،در باالی قاب پنجره ،ای مواردگیرد. در پارهشکل می ،ای که دارای تقسیمات شعاعی استدایرهنیم

متفاوت  ،باالی پنجره یدایرهینات در نیمباید خاطرنشان کرد که نوع تزئ شود.می دیده ،2/1با تناسب  ،شکلمستطیل

خاکستری  یبا زمینه ،بازشوهای مختلف های رنگیِ شود. ترکیب شیشهاستفاده می ،متنوع های رنگیِ بوده و از شیشه

های های چوبی یا پردهکرکره ،هاآورد. در روی برخی پنجرهیک نوع تنوع بصری در فضای شهری را فراهم می ،بافت

مورداستفاده  . چوبِآوردمیدید به داخل بنا را فراهم  فاده از باد، بدونِ امکان است ،هاگیرد. این کرکرهمیحصیری قرار

پنجره در بافت قدیم بوشهر،  خاصِ  یچون ساج است. نمونهرطوبت هم مقاوم در مقابلِ از درختان بومیِ ،در بازشوها

دارا است و مخصوص  شدن متناسب با جهت و میزان وزش باد راکه قابلیت باز و بسته ؛درجه بوده 45های کرکره

ی بافت قدیم بوشهر خودنمایی چون نمایه(. از نمادهای برجسته که هم31: 1389ران، دیگ)رنجبر و بودشناشیرها 

اند ها، کار گذاشته شدههای زوایای دیوارهای ساختمانکه در تمامی پهنه ؛دایره استهایی با طاق نیمکند، پنجرهمی

نمایی ویژه در طبقات دوم و سوم، در معماری بومی، شاهد رخع از بناهای بوشهر، به(. در هر ضل2: 1390پور، )نبی

و  استشده در کنار هم تکرار  ،صورت مکرربه ،باشیم؛ یعنی یک پنجره با نمای ثابتیها میتقارن انتقالی این پنجره

در  (.5: 1390پور، اند )نبیجستهبهره ،یاز قرینگی انعکاس ،بخشد و یا در برخی مواردبنا را استحکام می سازیِ قرینه
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های بناهای تاریخی بوشهرالبدی درب و پنجرهگونه شناسی ک  
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که نور  هاییدر قسمتکه  ؛استجود داشته و ،دوجداره( یهای دوجداره )نه شیشهپنجره ها، نوعی ازمیان انواع پنجره

در  .شدمیکار گرفته هب، بخصوص در نمای بیرونی بناها و در ضلع شرق یا غرهب ،شدها وارد بنا میمستقیم از پنجره

استفاده از  ،مهم دیگر ینکته .1استای بودهکرکره ،خارجی یخور و جدارهشیشه ،داخلی یجداره ها،این نوع از پنجره

در  ،ی از این قبیلیهاکرکره و طرحتر بودن ساخت دلیل گران، بهرسدنظر میکه به طوراین ؛های شطرنجی استشبکه

جای کرکره به ،ها و اتاق خدمهانباری برای فضاهای خدماتی مانندیا  ،نداهتری داشتاعت مالی کمضافرادی که ب یخانه

چشم تر بهکم ،های بزرگدر عمارت این مورد، که شدمیاستفاده  ی شطرنجی،هااز شبکه ،دارطرح ایِهای تهویهو شبکه

 خورد.می

 های بناهای تاریخی بندر بوشهرشناسی پنجره: گونه3جدول 

 کوچک پنجره با ابعاد
 

 نورگیرها تهویه یشبکه

 طرح خاص
با حفاظ 

 فلزی
 نوع مشبک با گره و کاربندی درجه 45مورب  یشبکه ایکرکره

 فلزی یشبکه
بدون 

 یناتتزئ
 مشبک چوب و شیشه چینیگره چوبی یحصیری و شبکه کرکره

مصالح و 

 تزئین

  
    

 تصویر

د. در فضاهای ندار هاترین تنوع را در این ابعاد بازشوبیشاند؛ بوده ل فضاجهت ورود هوا به داخکه  تهویه هایشبکه

 ،هااست. این شبکهشدهاستفاده ه،ای که تنها حفاظ فلزی داشتتهویه یاز شبکه ،(حمام، انباری، آشپزخانهمانند: ) خدماتی

ارتباط  کوچه ایی که ببرای فضاها ،امنیتی نیز نظراست. از هوا در جریان بوده وارهو هم هنداشت را شدنقابلیت باز و بسته

، کرکره و چینیانواع گره جایبه ،دلیل اصلی استفاده از حفاظ فلزی موضوع، ینهمکه  اند؛تر بودهداشتند، مناسب

 یها و یا خانهانباری) ودهبتزئین کم  جاهایی که لزومِ در درجه، 45حصیری  موربِ یشبکه از است.های خاص بودهطرح

ها های مختلفی از این شبکهطرح ،بسته به کاربری فضا و وضع اقتصادی مالک. استشدهمیاستفاده (،بضاعتکم افراد

 .استشدهاستفاده ،ای با طرح خاصکرکره نورگیرهایاز  ،های بزرگاعیان یا تجارتخانه یدر خانه؛ وجود دارد

جهت  ،های کوچکپنجره

کردن فضا ، ضدعفونیتهویه

ور خورشید و کاهش با ن

 بباالی در اند.بوده رطوبت

هایی که هاللی و پنجره

نورگیرها قرار  این ؛نداشتند

 .ندگرفتمی

 توضیحات

 قدینیم

 نوع
 فقط با حفاظ فلزی

ی چوبی با دولنگه

 هاللی

 با دولنگه خور رنگیشیشه

 هاللی

 ی دولنگهخور سادهشیشه

 با هاللی
 دولنگه ایکرکره

 تزئینات کرکره بری در هاللیقواره بری در هاللی و بدنهقواره بری در هاللیقواره ادهحفاظ فلزی س

     

 تصویر

                                                           
در مواقعی که  ،جهت ایجاد سایه ،بیرونی یجداره واست بوده ،نداشتهبر روی پنجره قرار قیممست در ساعاتی که نورِ  ،جهت عبور نور ،داخلی یجداره . 1

کردن . بازشدندمیراحتی باز یا بسته لوالیی داشتند که به ،در قسمت باالیی خود ،متحرک یها. این کرکرهاست تابیدهآفتاب مستقیم بر روی پنجره می

 است.لوگیری از تابش بودهجهت جها تر جهت دید و ورود نور غیرمستقیم خورشید بوده و بستن آنبیش ،هاآن
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های قدی ها و پنجرهبشبیه به دسته در ،. این دسته نیزباشندمیهمگی دولنگه  ای که فقط با حفاظ فلزی هستند،جز دسته، بهقدیهای نیمپنجره

 یها ندارند. در طبقهو تفاوت چندانی با قدی ریتم در نما بودهو تر جهت ایجاد تنوع بیش هاکاربرد آن اند.بندی شدهقسیمت ،که در پنج گروه هستند؛

حفاظ فلزی نیز تعبیه  ،هااست. در این نمونهشدهمیها استفادهاز این نوع پنجره ،نبوده مناسبهای قدی از لحاظ امنیتی همکف که استفاده از پنجره

 .استشدهمی

 توضیحات

 لنگهقدی دو
 نوع

 ساده ساده با هاللی خورشیشه خور هاللیشیشه ایکرکره

 تزئینات - بری در هاللیقواره - بری در هاللی و بدنهقواره کرکره

     

 تصویر

ها بمانند در ،اول یدسته 4، دولنگههای قدی پنجره یستهدر د .روندکارمیجای پنجره بهبا این تفاوت که به باشند؛میها بهمانند درها، این نمونه

ها کل پنجره ،طرح دوم که دردرحالی ؛ای استها کرکرهباالیی پنجره ینیمه ، فقططرح اول؛ در دندو طرح متفاوت دار ،ایهای کرکرهپنجره .هستند

بازشود. تواند ، مییا هردو قسمت ییقسمت باال ، فقطنیازبرحسب که  ؛شدهیمقسمت تقس 2به  ،ارتفاعپنجره از  ،که در این نمونه باشند؛میای کرکره

 قدی است.قدی و نیم یترکیبی از پنجره ،نمونهاین

 توضیحات

 لنگهقدی چهار
 نوع

 ساده با هاللی و کتیبه خور با هاللی و کتیبهشیشه ای با هاللی و کتیبهکرکره

 تزئینات بری در هاللیقواره چینیمشبک چوبی یا گره یبری در هاللی، کتیبهقواره کتیبه مشبکبری در هاللی، کرکره در بدنه، قواره

   

 تصویر

 توضیح د.گردبهتر  هاآنتا تناسبات  ،شدهها افزودهای است که در باالی هاللیکتیبه ،تنها تفاوت ؛ها ندارندلنگهچندانی با دو تفاوت لنگه،های چهارپنجره

 لنگهقدی پنج
 نوع

 هابری در هاللیقواره

 

 تصویر

نوع این رئیس وجود دارد(. عمارت حاج های قدیمیِ)یک نمونه در عکس باقی نمانده باشد هاآنو شاید امروزه چیزی از  ندنادراَ ها بسیار این پنجره

بر  ،هاللی 2 ،. در قسمت باالاست صورت ثابت و تکیمیانی به یهلنگ و (اول و آخر یلنگه) دولنگه ،تای آن 2که  ؛لنگه است 5تشکیل شده از  ،پنجره

 دارد.میانی قرار یباالی لنگه ،ها، یک طرح دوارمدول هاللی اتِتناسب تطابق باعدمدلیل به ،باالی بخش میانیدر  و داردلنگه قراردو یپنجره 2روی 

 توضیحات

 نوع لنگهقدی شش

 

 تصویر

 توضیح .اندشدهساخته هاآنای در باالی ای با هاللی و کتیبهکرکره یکه از سه پنجره ؛بسیار کم هستند، با هاللی و کتیبه ایکرهکر یلنگههای ششپنجره

 نوع قدی با حفظ فلزی

 تزئینات یناتفاقد تزئ

حیاط در زمان  درونجهت دید به  ،(هدشتید ، مسجدمسجد ملک، مسجد نوها، کازرونی یحسینیه) مذهبی یدر دیوار حیاط ابنیه ،هااین پنجره

زنی از بیرون )جهت دیدن مراسمات مذهبی و سینه ( و هم از لحاظ فرهنگیکوران هواهم از لحاظ اقلیمی ) ها،نمونهاند. این قرارگرفته ،اتاجرای مراسم

 است.شدهاستفاده می شده،کاریکاشی یاز شبکه ،جای حفاظبه ،پنجره نوع این درمعماری بوشهر است. گاهی  مختصِ ،مسجد(

 توضیحات

 نوع با ابعاد خاص
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 زادههژبر دباغ، ندا ناصری، محمدامیر کاکی

 

 تزئینات چوبی یکرکره با کتیبه

 توضیح .کردارائه هاآنبندی خاصی از توان دستهنمی ها،آنبودن دلیل نادر شود و بهمیدیده  (رئیسعمارت حاج) بناها تعداد محدودی ازدر  این نمونه

 

 تصویر

 (: نگارندگاننبعم)

 هاارسی. 3.3

کرد و با پایین و باال می داخل چارچوب حرکت، در که دارای چهارچوب مخصوص بودهارسی، نوعی در قدیمی بود 

شود: قسمی در، که دهخدا، ارسی چنین تعریف می ینامه(. در لغت201: 1375شد )معین، رفتن، باز و بسته می

سوی و سوی یمین و شمال باز و برخالف درهای عادی که به یک گشودن و بستن آن به بر بردن و فرود آوردن است؛

که معموالً سرتاسر دیوار اتاق را  شودمیگفته هایی ارسی به پنجره ،نظر پیرنیا (. از8581: 1377شود )دهخدا، فراز می

: 1381رو است )پیرنیا، ینصورت عمودی و باال و پایها بهشدن آناند و باز و بستهپارچهپوشانند و از سقف تا کف یکمی

 بزرگِ  چوبیِ یاست؛ نوعی پنجرهشدهاروس پهلوی به معنای روشنایی، گرفتهـ  ی اروزاز کلمه ،ی ارسی(. واژه291

 یشود، بخش عمدهاول استفاده یچه در طبقهشود. چنانمیگرفتهکاربه ،ی )لنگه( فردلته مشبک که معمواًل با تعدادِ 

شد و به حیاط میپوشاند. ارسی، در تاالرهای خانه یا سایر فضاهای معماری، کارگذاشتهتاق را میسراسرِی ا دیوارِ

های رنگی هستند؛ که های مشبِک باالرونده، دارای شیشه(. این پنجره111: 1392)زارعی،  شدمی شودهها گخانه

پور لمر و طوفان، )حسینعبور دهندای متعددی هتوانند نور خورشید را متناسب با ساعت و شدتِ تابشِ آن، در رنگمی

1398 :72.) 

. (4)جدول  دهدهای رنگی و چوب تشکیل میها را شیشهسطح آن ترِلنگه هستند و بیش 3یا  2 ،در بوشهر هاارسی

که  ؛دنیک قاب چوبی ثابت دار ،هاارسی اند.قرارگرفته ،و کوچک که در میان قطعات چوب ظریف بسیار هاییشیشه

رسد و بر روی آن می مترسانتی 30عرض چارچوب زیاد است و به  ،است. در قسمت پایین آنهمان چارچوب آن 

 یمتحرک توخالی است و دربِ قسمت پایینی که قابِ؛ قسمت دارد 2عمودی آن  بخشد. گیرمیصورت هایی حکاکی

در قسمت  ،مان کتیبه است. در بوشهرای دارد و هشیشه مشبکِ  یصفحهو قسمت باالیی که  گیردمی قراردر آن 

 نیز،بدون هاللی  ولی نوعِ ؛باشد اشتهخوانی و هماهنگی دهم ،دیگر که با عناصرِ  ؛شدهاللی کار می طرحِ ،کتیبه نیز

 اند.بوده قشر ثروتمندهای بزرگ و اعیانی و عمارت و مخصوصِ ها در بوشهر بسیار زیاد بودهارسی است. بودهمرسوم 

هایی مانند: ترتیبی که تکنیکهای تمامی نقاط کشور، یکی بوده، بهدر ساخت ارسی کار رفتهبههای تکنیکاغلب »

ها برخی از تکنیک ،در این میان است. بودهثابت ها در ارسی ،بریآیینه و بری، فلزکوبیبری، شیشهدرودگری، قواره

است. ی سفارشی داشتهاحتمااًل جنبه که ؛بریکاری و پارچهچینی، کندهمانند: گره است؛ شدهصورت خاص مشاهده به

کار بودن آن، تعداد ر یا کمکه بسته به پُ ؛مختلف و متنوع وجود دارد چندین تکنیکِ ،ارسی پس در فرایند ساختِ

 رکیبِ از ت ،های بوشهر(. در ارسی82: 1395الموتی، عسکری نژاد ومدهوشیان)« متغیر است ،کاررفتههای بهتکنیک

وجود  ایراندر بسیاری از شهرهای  است. ارسیشدهکاری استفادههای رنگی و آینهچینی با شیشهبری و گرهقواره هنرِ

توان نمی ،هایناتی در ارسیهای تزئدلیل تنوعِ زیاد طرح و نقشبه .باشدنمیمنحصر به معماری بوشهر  و داشته
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توان آن در بوشهر، می ءِاجزا کلیِ  چنین شکلِها و همتوجه به تعداد لنگهباکرد؛ اما ها ارائهخاصی از آنبندی دسته

 .نمود بندی زیر را ارائهدسته

 شده در بناهای تاریخی بندر بوشهرکارگرفتههای بهارسی شناسیگونه: 4جدول

دو
ی 

س
ار

گه
لن

 

 درب پرکار درب ساده

 پرکار یبا کتیبه ساده یبا کتیبه
با هاللی و 

 ساده یکتیبه
 پرکار یبا کتیبه

 یبا کتیبه

 ساده
 با کتیبه و هاللی

 یبا هاللی و کتیبه

 پرکار

       

سه
ی 

س
ار

گه
لن

 

 درب پرکار درب مشبک

 پرکار و هاللی یبا کتیبه پرکار یبا هاللی و کتیبه پرکار یکتیبه مشبک یکتیبه

    
 

 (: نگارندگان)منبع

 بناهای تاریخی بوشهر .تزیینات چوبی در4

های چه در بخش، پنجره و ارسی در بناهای تاریخی بوشهر و آنبگرفته پیرامون عنصر درهای صورتتوجه به بررسیبا

ی بدوِن دستهتوان در چهار میهای این شهر را شده در درب، پنجره و ارسی گرفتهکار هب تزئینات گردید؛قبل ارائه

بری چینی و دارای تزئینات قوارههای مورب حصیری، دارای تزئیناتی با طرح گرهو شبکه هاتزئینات، دارای کرکره

پرداخته  کارگیری هر یک از این موارد، در عناصر موردبررسی تحقیق،ی به(. در ادامه، به نحوه1خالصه نمود )تصویر 

 تزئیناتی ،های آن، پنجره و یا چهارچوبخود درببر روی  است؛شده گونه که در جداول آورده البته همان است.شده 

، پنجره و ارسی بخود در وکه چون الحاقی بوده و جز ؛استشده کار گرفته هکاری، فلزکاری و حکاکی باز قبیل گچ

 است.شده ها خودداری از توضیح و پرداختن به آن ،شدندمحسوب نمی

 
 های بناهای تاریخی بوشهر )منبع: نگارندگان(کاررفته در درب، پنجره و ارسیبندی تزئینات به: نمودار دسته1تصویر 
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 ی بدون تزئیناتاجزا.1.4

. گرددها مشاهده میتر در درب و پنجرهها بیششود و کاربرد آنندرت دیده میبه هاینات در ارسیی بدون تزئاجزا

ی افراد اهمیت و خانهدر فضاهای کم ،شدندکار گرفته میهتر در فضاهای بیرونی بها که بیشپنجرهگونه از درب و این

شده و ینات ساخته مین تزئبدو ،هاو درب هادلیل توان کم مالی صاحب بنا، این پنجره. بهندابضاعت، کاربرد داشتهکم

های با استفاده از نرده ،هاو پنجره گونه از درباست. اینودهجهت ایجاد امنیت، ب ،صرفاً دارای حفاظ و یا حصارهای فلزی

هایی یصورت هاللیا به ،هااین حفاظ .اندشدهساختهصورت پوشیده و بدون روزن عنوان حفاظ و یا کامالً بهشکل بهفلزی

ها، مساجد )حسینیه سکونیمغیرهای بناهایی با کارکرد و پنجره بی اصلی دربدنه در و یا در باالی درب ورودی بناها

های داخلی در بناهای ی اصلی بسیاری از دربینات و ساده، بدنهی بدون تزئیکی دیگر از اجزا اند.شده استفاده...(، و

ساده  شکلِ مستطیل طرح کلیِ ،هاشده بر روی آنکارگرفتههب اتینند و تنها تزئاَها از جنس چوبتاریخی است. این بدنه

 است.گردیده  ارائه ءاز این اجزا بندیدسته 5است. در جدول در هر لنگه 

 های بافت تاریخی بوشهرکارگیری اجزای بدون تزئینات در درب، پنجره و ارسی: به5جدول 

 
 هاینات در درب، پنجره و ارسیی بدون تزئاجزا

 بدنه در یلنگه سردر

 ایتطیل یا مربع نردهمس مستطیل مشبک مستطیل دایره، مستطیلهاللی نیم شکل

 فلز ترکیب چوب و شیشه چوب فلز جنس

 عنصر

 کارگیریبه
 های داخلی و خارجیدرب درب ورودینورگیر، سردر 

ها، های داخلی، پنجرهدرب

 هاکتیبه و درب ارسی

های مکان یپنجره

 عمومی

 تصویر

    
 (: نگارندگان)منبع

 ای و مشبک حصیری.تزئینات کرکره2.4

ها را تشکیل گرفته و درب، پنجره و یا بخشی از ارسیمیقرار  مشخص در یک ساختار و قاب چوبی یبا فاصله ،هارهکرک

شان، در نمای بیرونی و داخلی بناهای تاریخی بوشهر، بسیار کاربرد  ِدلیل اهمیت اقلیمیبه ،هادادند. این کرکرهمی

شهرهای  در معماری سایر ،های بناهای تاریخی بوشهر رادرب و پنجره یناتیهای تزئگونهاند. شاید بتوان دیگر داشته

ت که توان گفموردبررسی، فقط منحصر به بافت تاریخی بندر بوشهر است و می ایِکرکره یناتِکشورمان دید؛ اما تزئ

های جداره»دسترس است. در  چنین مصالحِ این منطقه و هم مربوط به اقلیم و فرهنگِ ،یناتدلیلِ استفاده از این نوعِ تزئ

خوبی در برابر تابش  مانعِ ،چنینهم شود؛دیده که از بیرون، فضای داخل بدون آن ؛نسیم را میسر کرده ای، گذرِکرکره

(. از 31: 1389ران، و دیگ رنجبر)«شودک است و رو به بیرون باز میها متحراست. بعضی از کرکرهمستقیم آفتاب بوده

 دستانِ  ها با هنرنماییِکه این کرکره است؛شدههای بوشهر استفادهبان در خانههعنوان سایبهای های کرکرهشبکه

ها از (. کرکره1385پور، ها را نیز تنظیم کرد )نبیهای آنتوان زاویهکه می اند؛شدهپرداخته چنان  ،چوب گرانِصنعت

 یاند. زاویهگرفتهشخصی قرار م یبه هم دارند و با زوایهی ثابتی نسبت که فاصله است؛شده کیل هایی تشپره تکرارِ
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تابد می کم نسبت به زمین یخورشید با زاویه تابشِکه  هااست که در زمستانشدهای تنظیم میگونهها بهاین کرکره

بش را منعکس تر است، تاخورشید بیش ی تابشداده و فضای داخلی را گرم کند و در تابستان که زاویهرا از خود عبور

ایجاد  جهتِ  ،های مورب حصیری نیز که از جنس چوب هستندورود آن به فضای داخلی گردد. شبکه از کرده و مانع

در عین  ،ترین میزان تهویه راکه بیش ؛شدندها و یا فضاهای رو به بیرون، استفاده میآن یها، بدنهتهویه در سردر درب

 است.شده آورده  ءاز این اجزا ایبندیدسته 6سازند. در جدول چنین امنیت، میسر حفظ محرمیت و هم

 های بافت تاریخی بوشهرای و حصیری در درب، پنجره و ارسیکارگیری اجزای با تزئینات کرکره: به6جدول 

 
 هاای و حصیری در درب، پنجره و ارسیینات کرکرهی با تزئاجزا

 بدنه و کتیبه بدنه و سردر

 کرکره رب حصیریمو یشبکه طرح

 چوب چوب جنس

 ای تیرهقهوه ای تیرهقهوه رنگ

 تهویه یها، نورگیر و شبکهپنجره هاپنجره یتهویه، بدنه یشبکه کارگیریبه عنصر

 تصویر

  
 )منبع: نگارندگان(

 چینیینات گرهئتز.3.4

الگوهای هندسی در قالب سطوِح تزئینی، تحت  ی اسالمی، استفاده ازیکی از ارکان اساسیِ معماری و تزئیناِت دوره

باشد؛ که بدونِ منظور پوشش و فضاسازیِ بناهای اسالمی، طی قرون مختلف میها(، به)گره "تزیینات هندسی"عنوان 

(. 15: 1397زاده، باشد )منتظر و سلطانهایی مقدور نمیتوجه به علم هندسه، اعداد و ریاضیات، ترسیم چنین گره

های مؤثر در ارزیابی کیفیت و عیار آثار هنری، بررسی نظم و تناسبات هندسی است )چتربحر، ، یکی از روشبنابراین

فرد در میان انواع تزئینات هندسیِ معماری اسالمی و سنتی (. تزئین گره، نوعی منحصربه7: 1394مالپور و شاملو، 

شود میمایه تشکیلیب تعدادی شکل بنیادی یا نقشترک از ،ماندگار میراثِ ؛ که خلق ایناست بودهایران و شرق 

 مطابقِ  ،هاکردن آنارها و قطعات مختلف چوبی و درگیربرش زهو» ،چینی(. در گره21: 1397، و دیگران )دهشتی

( 201: 1386زهرا، )ذریه« ی مشبک یا توپرپارچهبا نقوش یک ،گوناگون هنریِ  ءبرای تولید اشیا ،های سنتیطرح

افته از آلت و لقط یصورت ترکیبها و بدون لقط یا بهیعنی تنها با پیوستن آلت ،صورت سادهکه به ؛شودیاستفاده م

به قطعاتی از چوب که  ،ی آلت و لقط نیز باید گفت که آلتدر توضیح دو واژه(. 139: 1387)یاوری،  گرفتیانجام م

: 1392فر، رود )عبدیمیکارهای مشبک بهپنجره که در ساخت ؛شودشده، گفته میبا طرح و شکل مشخص تراشیده

چینی گره یناتِ ئهای تزمحصور در آلت هندسیِ  اشکالِ  ؛(84: 1388گره است )آذرمهر،  عامل ایستاییِ  ،(. آلت در گره17
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 زادههژبر دباغ، ندا ناصری، محمدامیر کاکی

 

 ،تطور که آل( و همان242: 1388فر، )فالح 2ها را لقط گویندهم چیدن آلتوجودآمده از کنارِبه و نقوش یا اشکالِ 

 (.71-70: 1383رود )امرایی، میشمارگره به ینیِباشد، لقط نیز، عاملِ تزئند گره میعامل ایستایی و پیو

ها در بری، لقطولی در هنر قواره ؛های آهنی باشندیشه و ورقهشتوانند از چوب، می ،سازیهای موجود در گرهلقط 

ر بصری است؛ ز در یک اثر هنری، عنصر یا ترکیبی از عناصاصلی و بار یمایه»ی رنگی هستند. هاهمان شیشه ،اصل

باشند؛ که شکل مشخصی دارند و در تمامی می« های اصلینقش»شوند. گروه اول، بندی تکرار میکه در یک ترکیب

ی طراحی، ها، در زمینهو فاقِد شکلِ خاص هستند. این نقش« های مکملنقش»ها شاخص هستند. گروه دوم، واگیره

ها. است؛ پاتاق و لنگهاند. ارسی، از دو جزء اصلی تشکیل شدهشده ایجادشدهصورت مکملِ نقش اصلی در فضای تعریفبه

های منحنی است. طرحِ ها، دارای نقشی تزئینی دارد و در خانهی ثابت است؛ که جنبهدایرهپاتاق یا کتیبه، با شکل نیم

باشند؛ ها، به شکل کلی مستطیل و متحرک میآید. لنگهدست میران بههایی است که از تکثیر و دوکتیبه شامل طرح

دارای خاصیت  ی تزئینی،بر جنبهگیرند و عالوهکه در راستای محور عمودی باال و پایین رفته و در زیِر کتیبه قرار می

 است.شده کار گرفته بهها تر در ساخت ارسیچینی در بوشهر، بیش(. هنر گره9 :1390علیپور، )«نورگیری هستند

 ،هااز طرح رخیبتر نقوش هندسی و گیاهی هستند. های بوشهر، بیشدر ارسی شدهگرفته کارههای بطرح ،کلیصورتبه

یک قاب  ،هاهای بوشهر است. معموالً در ارسیو درب های پنجرههای رایج است و بعضی دیگر همانند طرحچینیگره

وسط قرار  رای طرح اصلی است واست. بدنه، داها با هم متفاوت آن که طرح ؛داردجود و در دور و یک صفحه در وسط

های هندسی با تقارن طرح ها و پاتاق،کتیبهدارد. در ب دور و حاشیه قرارمکملی نیز در قا یزمینه و طرحِ  گیردمی

شده در کار گرفته چینیِ بهی رایِج گرهها، طرح7اند. در جدول شده گرفتهکار صورت نواری بهانتقالی و انعکاسی، به

 است.شدهاجزای مختلف بناهای تاریخی بوشهر، آورده

 یخی بوشهرهای بافت تارکاررفته در ارسیهای بهچینی: گره7جدول

 تصویر طرح کامل نقش تناسبات واحد گره محل قرارگیری

 ی ارسیکتیبه

 

 هندسی مستطیل

 

 ی ارسیکتیبه

 
 

 

 یهندس مربع

 

                                                           
 (.51: 1383ند )امرایی،گردمیهایی با خطوط منحنی تبدیلبه شکل ،هامایه ایجادشده توسط آلتبرحسب نوع نقش ، این اشکالبریدر هنر قواره . 2
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 ی ارسیکتیبه

 
 

 

مستطیل 

ی کشیده

 افقی

 هندسی

 

 ی ارسیکتیبه
 

مستطیل  

 نواری

 هندسی
 

 ی ارسیکتیبه
 

 هندسی
 

 هندسی  پاخور ارسی
 

  پاخور ارسی

 

  هندسی

 

 )منبع: نگارندگان(

 بری.تزئینات قواره4.4

بر تزئین بری چوب است؛ که عالوهی قوارهواع پنجره به شیوهها در تزئینات معماری، ساخت و تزئین انازجمله نوآوری

بری، در فرهنگ معماری سنتی ایران، فرد است. قوارههایی منحصربهبنا، از لحاظ فنی نیز، دارای خصوصیات و شاخصه

شود که می گونه استنباطهای موجود، اینی نمونهمعنای برشِ اشکالِ منحنی از چوب و آجر است. براساس مشاهدهبه

اند. اما چینیِ چوب بودههایی برای اجرای گرهبندیتر شامل قاباند و بیششدهی زندیه ساختهاولین آثار، در دوره

خصوص ها و بهطور آزاد در درها، پنجرهای، تبدیل به هنری مستقل گشته و بهی قاجار، از هنری حاشیهتدریج در دورهبه

بریِ چوب، ازجمله هنرهای کاربردی و تزئینی است؛ که شکوه و زیبایی خاصی صنعتِ قواره شود. هنرِها دیده میارسی

است و شاید بتوان آن را یکی از بارزترین تزئینات معماری این ه.ق( بخشیده  1209-1343به بناهای دوره قاجار )

ها بخشیدن به انواع درها، پنجرهزینت های اجراشده در ساخت وی کاربرد گسترده و تنوعِ نقوش و طرحواسطهدوران، به

اساس، این هنر در معماری بافت تاریخی بوشهر که مربوط  (. بر همین85: 1394ها دانست )کیانمهر و دیگران، و ارسی

ای تر درب و پنجرهای که کمگونهاست؛ بهتر قاجار است؛ در تزئینات بناها، بسیار کاربردی بودهی زندیه و بیشبه دوره

 بری چوب، هنری تکمیلقواره»ها استفاده نشده باشد. توان در این بافت تاریخی دید که از این هنر در ساخت آنرا می

شده از چوب به نام آلت و چینی است و همانند آن، از کنار هم قرارگرفتن قطعات بریدهیافته از هنرهای زیبای گره

چینی چینی، اتصاالت از نوع فاق و زبانه است. در گرهری نیز مانند گرهبشود. در قوارهها، ساخته میاتصال میان آن

گردد. از دیگر وجوه تمایزِ میاِن بری، از نقوش با خطوط گردان و منحنی استفاده میچوب، از نقوش هندسی و در قواره

بری، همواره د؛ اما قوارهشوصورت پوک و بدون لقط ساخته میچینی، گاه بهبری، این است که گرهچینی و قوارهگره

«. سازندبریِ چوب، این لقط را میدارای لقط است؛ که معموالً از جنس شیشه و یا با کمک سایر هنرها، مانند پارچه

تر شامل ها بیشمایهاست. نقش« واگیره»طورمعمول از تکرارِ یک مدِل واحدِ اصلی به نام بری بهطرح در آثار قواره»

خصوص در آثار اواخر بندی، گلدانی و حیوانی مانند انواع پرندگان است و در برخی موارد، به، قابنقوش اسلیمی، بته

گردند. کادرِ این واگیرها شعاعی، مربع های هندسی، نظیر دایره و بیضی، استخراج میمایهی قاجار، نقوش از نقشدوره
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صورت انعکاسی و گاه انتقالی تند. این واگیرها بهیا مستطیل است؛ که واگیرهای شعاعی، نسبتی مشخص از دایره هس

بری (. در هنر قواره87: 1394)کیانمهر و دیگران، « زنندی کار رقم میشوند و نقش اصلی را در متن و حاشیهتکرار می

اند؛ که این تنوع خود عامل تری شدههای اسلیمی و نقوش گیاهی سبب تنوع بیشچینی، گردشدر مقایسه با گره

ی محدودتری دارد تر بوده و از نظر حرکت، دامنهچینی، خطوط مستقیم، متداولکه در گرهآنباشد؛ حالرکت میح

 (.87: 1380)آذرمهر، 

ترین اغراق بتوان گفت اصلیشاید بیشناسند. ن میهای رنگی آو شیشه (3ها)خورشیدی هامعماری بوشهر را با هاللی

شده در های انجام. بررسیستا های باالی بازشوهاهمین هاللی ،ی بوشهر وجود داردینی که در معمارئترین تزو مهم

ها بوده؛ که تمرکِز های اصلی در درب و پنجرهنماید. این عنصر، از بخشاین تحقیق، صحت این موضوع را تائید می

ها با ابعاد مختلف و تزئینات از هاللیرغم استفاده ها، علیاست؛ اما در ارسیگرفتهایجادِ تزئینات، بر روی آن قرارمی

یابد. تری میها، این عنصر اهمیت کمی دربها، از جمله کتیبه و لنگهدلیل پرکاربودن تزئیناتِ سایر بخشپرکار، به

هیچ دو هاللی در بناهای تاریخی مشابه »توان گفت ای که میگونهها در بناهای تاریخی بسیار زیاد است؛ بهتنوع هاللی

ها یکی ابعاد این هاللی (. معمواًل تناسبات و1384پور، )نبی« ها بسیار زیاد استهم نیستند و تنوع در طرح و رنگ آن

ها ها، از ابعاد متفاوتی از این هاللیو یا ارسی های چهارلنگهشود که در پنجرهای از موارد دیده میهستند؛ اما در پاره

شود. تر و پرکارتری در این نمونه دیده میتر، جزئیات و تزئینات بیشقیاس بزرگدلیل ماست؛ که بهشده استفاده 

ها استفاده هایی که در این هاللیطبیعت است. رنگ چنینو هم گیاهیهندسی، ها براساس اشکال این هاللی نقوش

ها، با استفاده . درون هاللیرنجینا و ای، آبی الجوردی، سبز یشمی، زرداند از: یاقوت کبود، آبی فیروزهعبارت ،شودمی

دلیل ها، بهبریبسیاری از این قواره است؛ که در اشکال بسیار متنوعی وجود دارد.بری با چوب، تزئین شدهاز هنر قواره

ها در دست نیست؛ جز تصاویر قدیمی، اطالعاتی از آناند و بهرفتهفرسایش در طول زمان و یا تخریب بنا، ازبین

ها، در جهت حفظ های این هاللیبریهای قوارهای از طرحاس، نگارندگان با هدف تدوین و گردآوری مجموعهاسبرهمین

اند؛ که در های در دست را استخراج نمودهبریکارگیریِ عناصر تزئیناتیِ بافت تاریخی بوشهر، الگوهای قوارهو دوباره به

در  ،هاهاست. هاللیهای هاللی«پر»براساس تعداد ها یکی از روشها، بندی هاللیاند. در دسته، آورده شده8جدول 

ای آن هتعداد پر ،گیردتعداد تکرارهایی که صورت می ،قسمت پایین و وسط خود، یک مرکز تقارن دارند. از این مرکز

ندسی دورانی ها، خود از تقارن هایِ این پنجرهدایرهتزئینات چوبی دروِن هر قوسِ نیم» کند.هاللی را مشخص می

ی معینی، بر ی زاویهیک شکل با دوران حوِل محوری با اندازه کنند. تقارن دورانی، تقارنی است که در آنپیروی می

سازی ترین نوع قرینهی تقارن است. تقارن دورانی یکی از کهنی این زاویه، معرفِ درجهشود. اندازهخودش منطبق می

ی قوِس دایرهها و تزئیناِت درونِ هر نیمنقش نگاره«. »استشده  کار بردهستان بهاست؛ که در هنر و فنون ایران با

درجه، بر نقش مقابل خود، منطبق  180های بافت بوشهر، با تبعیت از اصل تقارن دورانی، با دوران پنجره

برای  ،پر 11و  10موالً معرسند. پر نیز می 11 و تا شده ر شروعپ 4از  ،هاهاللی(. 14: 1390پور، نبی«)شودمی

 اصلی طرح ،هانقوش خاصی دارند. در بعضی از این هاللی ،پر نیز 5و  4 هایشوند. هاللیهای بزرگ استفاده میهاللی

                                                           
 (.188: 1383ای را خورشیدی گویند )امرایی، های دولتهبری باالی درها و پنجرهقواره . 3
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شود؛ که تعداد می ها نیز، تقارن انتقالی دیدهاست. در برخی از نمونه ؛ که سبب پرکارترشدنِ آن گردیدهبار تکرارشده 2

های ی درببری در بدنهها، هنر قوارهبر هاللیشود. عالوهمیهای اندکی دیده حدود است و در نمونهها بسیار مآن

 است.شده  ، آورده9است؛ که در جدول  کار گرفته شدهها، بهی درب ارسیچنین لنگهخور و همشیشه

 تاریخی بوشهر های بافتبری در هاللی درب، پنجره و ارسیکارگیری هنر قواره: به8جدول 

 واگیره
تعداد 

 پرها
 تکرار متن هاللی کامل تقارن
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 انعکاسی
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- 
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 انعکاسی
 

- 

 

- 
انتقالی 

 انعکاسی
 

- 

 

 دورانی 10
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 دورانی 9
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 )منبع: نگارندگان(

 های بافت تاریخی بوشهربری در سایر اجزای درب، پنجره و ارسیکارگیری هنر قوارهبه: 9جدول 

 ی ارسیبری کتیبهقواره

 

 تصویر

 
 

  
 

 واگیر

 
   

 

 مربع مستطیل مستطیل  ی عمودیمستطیل کشیده ی افقیمستطیل کشیده تناسبات

 اسلیمی گیاهی هندسی گیاهی هندسی گیاهی هندسی گیاهی اسلیمی هندسی ـ گیاهی  نقش

 ی ارسیبری بدنهقواره
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 تصویر

  
     

 واگیر
     

 
 مستطیل عمودی مستطیل  مستطیل مربع مستطیل تناسبات

 اسلیمی گیاهی اسلیمی گیاهی اسلیمی هندسی اسلیمی گیاهی اسلیمی گیاهی اسلیمی گیاهی نقش

 بری دربقواره

 تصویر

       
   

 هندسی نقش
اسلیمی 

 گیاهی

اسلیمی 

 گیاهی

هندسی 

 طبیعت

هندسی 

 اهیگی

هندسی 

 گیاهی

اسلیمی 

 گیاهی

اسلیمی 

 گیاهی

هندسی 

 گیاهی

هندسی 

 گیاهی

 تقارن انتقالی تقارن

 مستطیل کشیده تناسبات

 (: نگارندگاننبعم)

 گیرینتیجه

ها در بناهای تاریخی بندر چنین ارسیها و همگرفته در این تحقیق، پیرامون درب، پنجرههای صورتطبق بررسی

کوران هوا و جلوگیری از تابش مستقیم  ومرطوب این منطقه، لزومِ وهوای گرمدلیل آبنین گفت که بهتوان چبوشهر، می

چنین . این مسائل و هماستقرار گرفته های خاص و متفاوتی از بازشوها در این شهر مورداستفاده و شدید آفتاب، گونه

ای که، مواردی از این عناصر گونهبه ؛استتأثیرگذار بوده ین این عناصر،ع و میزان تزئبر نو ،ای و فرهنگیمنطقه عواملِ

بوشهر  جوارِتوان یافت که مخصوص این منطقه بوده و مشابه آن را در سایر نقاط کشور و حتی در شهرهای همرا می

ریخی بوشهر، های بناهای تاهایی که در این مقاله پیرامون درب، پنجره و ارسیشناسیاساس گونهبرتوان یافت. نیز نمی

را  مورد بررسیهای که تمامی نمونه ؛یناتی از این عناصر دست یافتندئهای تزبندیگرفت؛ نگارندگان به دستهصورت

 بندی جای داد.این دسته توان درمی

 ،یالحاق خانه، عناصرِتر صاحبچنین توان مالی کمنا و همتر بدلیل اهمیت کمبه ،در برخی از بناهای تاریخی بوشهر

چنین نیاز به ساخت باال و هم یدلیل هزینهها نیز بهاند. ارسیشدهگرفتهکارهینات بئتز ها، بدونِمانند درب و پنجره

ضاهای های فاصلی بنا و یا درب و پنجره دربِ  درتر بیش ،شدند. این عناصرتر، در این بناها استفاده نمیفضای بزرگ
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ینات که مربوط به معماری بومی ئای: این نوع از تزینات حصیری و کرکرهئبا تز یاجزااند. شدهاهمیت استفادهکم

ها و مربوط به کتیبه ،های حصیریشبکه داشت.اهای تاریخی این شهر کاربرد ی بوشهر است؛ در اکثر بنمنطقه

جلوگیری از ورود تابش  های بیرونی بنا، جهت ایجاد تهویه وها در پنجرهشدند و کرکرهمی ایتهویه های کوچکِپنجره

خصوص نمای بیرونی آن، بسیار فراوان در بوشهر و به ،یناتئاین نوع تز شدند.می استفادهمستقیم خورشید به داخل بنا، 

است. شده استفاده ها فقط در ساخت ارسی ،چینیاز هنر گره ،چینی: در بوشهرینات گرهئبا تز یاجزا گیر است.و چشم

اند؛ که نقوشی هندسی در ها بودهی ارسیاست؛ پاخور و کتیبهکار رفته بهتنهایی چینی بههنر گره هایی کهتنها بخش

تر، ترکیبِ هنر های پرکارتر و متنوعدلیل استفاده از نقشها، بهی ارسیاست. در بخش بدنهکار گرفته شدهآن، به

صورت نواری، در دوِر صفحات و چینی بهاست. گرهاشته های رنگی کاربرد دبری با شیشهی قوارهاضافهچینی بهگره

ها، همه هندسی و با محتوای گیاهی و چینیشده در این گره است. نقوش استفاده بری در وسط صفحه، کار شدهقواره

ت. اجزای ها اسخورد و محدود به ارسیچشم میتر بهبری، بسیار کمطبیعت هستند. استفاده از این هنر، نسبت به قواره

های شهر چنین ارسیو هم بری نیز در شهر رواج داشت. از این نوع تزئین، در ساخت درب، پنجرهبا تزئینات قواره

توان مشاهده نمود که در ساخت ای را در بافت تاریخی بوشهر میتر درب و پنجرهاست و کم شدهبوشهر، بسیار استفاده 

بری در بافت تاریخی شهر بوشهر را ترین عناصری که نمودِ بصریِ هنرِ قواره. بیشها از این هنر، بهره نجسته باشندآن

است، با  شدهها استفاده پنجرهو  و پنجره است. عنصر هاللی که در ساخت اکثر این درب بدهد؛ عنصر درمی نشان

ها، بری این هاللیکار رفته در قوارهاست. پرکاربردترین نقوش بههای متنوعی، تزئین شدهاستفاده از این هنر و با طرح

است. نقوش جانوری در داده  ویژه نیلوفر آبی را نمایشها، بهباشد؛ که تصویری انتزاعی از نوعی از گلنقوش گیاهی می

ا ها راست؛ که با تقارن دورانی، هاللی ها از واگیرهایی تشکیل شدهبریاین قوارهشود. طرح ین این عناصر دیده نمیب

ها، بسیار کم است. در است؛ که تعداد و تنوع آن شده کار گرفتههایی بهاند. تقارن انتقالی انعکاسی نیز در نمونهپرکرده

تر است؛ کاربرد این هنر کمشده  چینی در این عناصر استفادهبری با ترکیِب هنرِ گرهکه قوارهدلیل اینها نیز، بهارسی

شده کار گرفته ها بهی ارسیکه، یکی در نوار تزئینیِ باریکِ دورتادور و یکی در متن و زمینهایگونهخورد؛ بهچشم میبه

ی نوعی از شود. در بدنهها یافت میهای اندکی از مربع نیز در آنها معموالً مستطیل است؛ اما نمونهاست. تناسبات آن

ها، در یک مستطیِل شده در آنخورد؛ که نقوش استفاده می بری، به چشمهای داخلی نیز، استفاده از هنر قوارهدرب

است و تنها در چند مورد که  شدهکار گرفته کشیده و با طرح و نقشِ هندسی، با محتوای گیاهی و تقارن انتقالی، به

ست. ها اسلیمی اتری برخوردار هستند و محتوای آندگی و شلوغی بیشها از پیچیها اندک است، طرحتعداد آن

در بخش  خصوصبهبری، ها را قوارهچنین ارسییناتی در درب و پنجره و همئتوان پرکاربردترین هنر تزمی ،بنابراین

 ها دانست.هاللی
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