گونهشناسی کالبدی درب و پنجرههای بناهای تاریخی بندر بوشهر و
تزئینات بهکاررفته در آنها
هژبر دباغ

 ،*1ندا ناصری

 ،2محمدامیر کاکی زاده

3

( * 1نویسنده مسئول) مربی ،عضو هیأتعلمی دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه خلیجفارس ،بوشهر ،ایرانhozhabr.dabbagh@pgu.ac.ir.
 2دانشآموختهی کارشناسیارشد معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه صنعتی جندیشاپور ،دزفول ،ایرانnedanaseri90@yahoo.com.
 3مربی ،عضو هیأتعلمی دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه خلیجفارس ،بوشهر ،ایرانm.amir.kakizadeh@pgu.ac.ir.

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

مقاله پژوهشی

مناطق کاربرد آن افزایش چشمگیری داشته است .چوب بهعنوان یکی از پرکاربردترین مصالح

شماره 42

تزئیناتی در بوشهر بهکار گرفته شده است؛ بهگونهای که بسیاری از عناصر الحاقی بناهای تاریخی

دوره 18

این شهر ،ازجمله در ،پنجره ،تابشگیر ،کرکره ،شناشیر و ...از چوب ساخته شدهاند .در شهر بوشهر،

صفحه  153الی 174
تاریخ ارسال مقاله:

1398/07/06

تاریخ داوری:

1398/12/19

تاریخ صدور پذیرش:

1399/02/02

تاریخ انتشار:

1400/06/01

بهدلیل لزوم ایجاد تهویه و کوران هوا ،میزان بازشوهای بنا ،بسیار افزایش یافتهاست .این بازشوها که
با استفاده از چوب ساخته و تزئین شدهاند ،در ایجاد زیبایی و تنوع بصری شهر ،نقش بسیار مهمی
ایفا میکردند .متأسفانه بهدلیل مقاومت کمِ چوب نسبت به سایر مصالح ساختمانی ،بخش
بسیارزیادی از این ساختارهای تزئیناتی در بناها ،ازبینرفته و یا آسیبهای زیادی در اثر شرایط
محیطی و جوی به آنها وارد شده است .بنابراین ،بازشناسی و گردآوری گونههای متفاوت این

درب و پنجرهها،
ارسی،

تزئینات در شهر بوشهر که از معماری منحصربهفرد و کمنظیری برخوردار است؛ از ملزومات
پژوهشگران در این زمینهها است .این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و بهکارگیری

بناهای تاریخی بوشهر،

منابع کتابخانهای معتبر و مطالعات میدانی انجام شده است .یافتههای پژوهش نشان داد که در

قوارهبری.

تزئین درب و پنجرهها از هنر قوارهبری و همچنین از نقوشی که محتوای گیاهی و هندسی دارند،
بیشاز سایر هنرها استفاده گردیده است؛ کاربرد نقوش اسلیمی در تزئین این عناصر ،بسیار کمتر
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مقدمه
زینت ،بهعنوان یکی از پایههای تصویری هنر اسالمی ،وسیله یا بیانی تصویری است ،برای شرافت بخشیدن به ماده،
سطح ،رنگ ،خط ،حجم ،آجر ،گل ،خشت ،گچ و...؛ تا به افقهای برتر اعتالء یابند و رنگ و هویت معنایی و درنهایت
شخصیتِ فوقطبیعی بیابند و معنوی و الهی شوند .نقش مصالح نیز بهعنوان یکی از ابزارهای ایجاد تزئینات ،در هر
دوره بسیار مهم بوده است .چوب ،از مصالحی است که نسبت به سایر مصالح ،کاربرد کمتری در معماری اسالمی
داشتهاست و بیشتر در مناطق خاصی از ایران ،استفاده از آن رایج بوده است .از چوب و فراوردههای آن ،در بناهای
صدسال اخیر ،بهعنوان مصالحی مؤثر در ستونهای چوبی ،پوششهای سقفهای دوجداره و توفالسازی ،همچنین در
ساختن درهای ارسی و پنجرههای ظریف ،با کارهای هنری مختلف ،استفادهی گوناگون شده است .در بناها و
ساختمانهای قدیمی ،چوب ،هم بهعنوان اجزاء اصلی و هم بهمثابه اجزاء تزئینی ،استفاده میشد .تنههای بلند و قطور
چوبی ،بهعنوان تیرهای اصلی جهت ساخت سقفهای مسطح و ایوانهای مسقف چوبی ،همراه با ستونهای بلند و
ک مزین به تزئینات بوده است .چوب و استفاده از آن در دورههای مختلف ،برخالف ویژگیهای مثبت و امتیازاتی
باری ِ
که داشته ،دارای معایبی نیز بوده؛ که این ویژگیهای منفی باعث شده آثار چوبی زیادی ،درگذر تاریخ ،از بین رفته و
یا در بعضی نقاط ،به زیادی دیگر مصالح ،از آن استفاده نشود .بر همین اساس ،متأسفانه ،بیشتر بناها و تزئینات چوبی
آن ،بر اثر فرسایش ،از بین رفته و آثاری از آنها نیست؛ که همین موضوع ،ضرورت تحقیق و پرداختن به تزئیناتِ چوبی
و بازشناسی الگوها و روشهای ایجاد آن را روشن میسازد .منطقه بوشهر یکی از مناطقی است که در بناهای تاریخی
آن کاربرد چوب به وفور مشاهده میشود لذا بررسی کاربرد چوب در عناصر معماری این منطقه میتواند درباره چگونگی
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
معماری بوشهر نوشته شده است .کتاب نبیپور ( )1390با عنوان "معماری بوشهر :سمفونی رنگ ،باد و نور" بهصورت
کلی ،مطالبی پیرامون عناصر معماری بوشهر و شکل ظاهری آنها ،شرح داده شده است .در بخشهای کوتاهی از
کتابهایی تحت عنوان "شکوه ابوشهر" از رساییکوشک (" ،)1384معماری بوشهر در دوره زند و قاجار" از غالمزاده
( )1392و "بنمایههای نوین در معماری بوشهر" از مرباغی ( ،)1392اشاراتی به این عناصر معماری و تزئینات کلی
آنها شدهاست .در مقاالت پژوهشی متعددی نیز ،معماری تاریخی بوشهر ،از جنبههای متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته
است؛ اما در هیچیک ،به تزئینات و بهصورت مشخص به عنصر درب ،پنجره و ارسی ،پرداختهنشدهاست .بنابراین
نگارندگان با هدف شناسایی انواع درب ،پنجره و ارسیها و تزئینات بهکاررفته در آنها ،در جهت حفظ و احیاء الگوهای
باارزشِ تزئیناتیِ تاریخی ،به تدوینِ چارچوبی برای دستهبندی این عناصر و بررسی روشهای تزئیناتی آنها پرداختند.

روش اصلی تحقیق در این پژوهش ،تحلیل محتوا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی است .در این راستا ،مبانینظری
تحقیق ،ازطریق مطالعات کتابخانهای و دسترسی به کتب فارسی ،التین و منابع اینترنتی معتبر و همچنین مطالعات
میدانی ،ازطریق مشاهدهی عینی و مصاحبه انجام گردید .جامعهی آماری مورد بررسی در این تحقیق ،تمامی بناهای
تاریخی شهر بوشهر هستند؛ که نگارندگان با استفاده از بازبینی بناهای تاریخی موجود و همچنین با دسترسی به آرشیو
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اطالعات سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر ،آرشیو اطالعات دانشکدهی هنر و معماری
دانشگاه خلیجفارس ،عکسهای تاریخی موجود در عکاسیها و همچنین مصاحبه با افراد مطلع ،متخصص و مالکان این
بناها ،در جهت یافتن اطالعاتِ بناهای تخریبشده و یا فرسوده ،به جامعهی آماری و اطالعات کاملی از بناهای تاریخی
بوشهر دست یافتند .در بازبینی بناها ،از روش مشاهده با استفاده از کارتهای مشاهدهای و پیرامون بناهای تغییریافته
و یا تخریبشده از روش مصاحبهی منظم و بسته و با سؤاالت مشخص ،استفاده گردیده است .نگارندگان ،با استفاده از
مصاحبه با مالکان این بناها و همچنین عکاسان قدیمی و اخذ مدارک و تصاویر از این بناها و همچنین افراد مطلع
بومی ،اطالعاتی را جمعآوری نمودند.
.1تزئینات در عناصر کالبدی معماری تاریخی بوشهر
معماری و تزئیناتِ پیوسته با آن ،در هر بومی ،از فرهنگ آن ،نقش میپذیرد و هر بنایی ،بهعنوان جزئی از فرهنگ
معماری ،این وظیفه را دارد که یک اندیشهی ذهنی را ،ازطریق فرمِ ظاهری و تزئیناتش ،عینیت بخشد (ممانی و
دیگران38 :1397 ،؛ ذوالفقارزاده و حصاری .)33 :1393 ،یکی از پراهمیتترین مسائل در زمینهی نگهداشتنِ ارزشهای
بومی یک منطقه ،ناحیه و یا شهر ،یافتن نشانههایی است که از گذشته باقی ماندهاند (علیزاده و سهیلی.)75 :1396 ،
معماری ایران ،طی تاریخ ،تحت تأثیر تحوالت مذهبی و حکومتیِ درونی و بیرونی و همچنین عوامل تأثیرگذارِ وابسته
بدان بوده و دستخوش تغییرات فراوانی شدهاست .در برخی از مقاطع تاریخ ،این تحوالت چنان بنیادین بوده که
سبکها و چالشهای فراوانی را در فضای معماری و نیز اجزای آن همچون تزئینات ،موجب شدهاست .تزئینات معماری،
طی تاریخ ،بخشی از فرایند هویتبخشی بودهاست (ممانی و دیگران .)42 :1397 ،در دورهی قاجار ،عواملی ازقبیل
اختراع دوربین عکاسی ،دستگاه چاپ ،مراودات زیاد با کشورهای اروپایی و سایر کشورهای همسایه ،اعزام دانشجویان
معماری به خارج از کشور جهت تحصیل و ،...میزان این تغییرات را در این دوره ،بیشتر کرد؛ به همین دلیل «تزئیناتِ
معماری عصر قاجار ،دارای ویژگیهای منحصربهفردی است؛ نظیر :ازدحامِ بیشازحدِ نقش در کادر ،تنوعِ باالی رنگ و
اهمیت به آن بیش از ساختارِ اصلی طرح ،تجملگرایی و استفاده از نقوش و تزئینات غربی همچون دورهی روکوکو و
باروک (بهخصوص در اواخر دورهی ناصری) ،استفاده از عناصر طبیعی همچون پرندگان و گلها در نقوش و غیرهندسی
اجرا کردن طرحها» (کیانمهر.)86 :1394 ،
ازآنجا که شهر بوشهر ،بهدلیل موقعیت خاص سیاسی و تجاری خود ،در دورهی افشار ،زند و قاجار ،مورد توجه
قرارگرفت و رونق یافت؛ تبادالت تجاری بسیاری ،با سایر کشورهای حوزهی خلیجفارس و همچنین کشورهایی مانند
هند ،برخی از کشورهای آفریقایی و ...صورتگرفت .بهتبعِ مراوداتِ سیاسی این کشورها ،تبادالتِ کاالهایی نیز
صورتگرفت؛ که ازجملهی آنها میتوان به ورود چوب چندل ،ساج و ...اشاره نمود .برهمین اساس و همچنین
بومیبودن نوعی از چوب در بوشهر ،این عنصر بهعنوان یکی از پرکاربردترین مصالح تزئیناتی این منطقه ،بهکارگرفتهشد
و بسیاری از بخشهای بنا ،ازجمله سقف ،درب و پنجرهها ،کرکرهها ،شناشیر ،طارمهها و در پارهای از موارد کف بنا ،از
چوب ساختهمیشد .از پرکاربردترین عناصر چوبی ،در بناهای تاریخی بوشهر که با استفاده از تزئینات مختلف بر روی
آن ،ساختهمیشد ،درب و پنجرههایی بود که مانند آن را در معماری شهرهای مختلف ایران ،بهندرت میتوان یافت و
میتوان آن را خاصِ معماریِ اسالمی این منطقه دانست .اصوالً ،بیشترِ تزئینات در بندر بوشهر ،مربوط به مصالحِ چوبی
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است؛ که با شیشه و فلز ترکیبشدهاند .چوب ،در معماری بوشهر ،هم نقش سازهای داشته (در سقف) و هم نقش
تزئینی .این عنصر در برابر رطوبت و پوسیدگی ،کامالً مقاوم میشده است .در اصطالح ،به عملی که چوب را در برابر
موجودات موذی مقاوم میسازند« ،تلخکردن» میگویند؛ که به طریقِ اشباعکردنِ چوب با قطرات گازوئیل ،بعضی
فراوردههای نفتی و حتی آب تنباکو ،این عمل انجام میشود .چوبِ رایجی که در تزئینات استفاده میشده است ،چوب
«ساج» یا «سای» است؛ چوب «سرخ» نیز در بعضی موارد دیده شدهاست .برخی از این چوبها ،بومآورد نبوده و از
آفریقا ،هند ،سیام و سریالنکا وارد میشدهاست .حتی در عمارتِ حاجرئیس ،از نمونههای آلمانی نیز ،استفادهشدهاست.
شیشههای رنگی را نیز ،از انگلستان و هند وارد میکردند .بنابراین بهدلیلِ ورودِ برخی از مصالح به این بندر از سایر
کشورها و همچنین مراودات با این کشورها و تأثیرپذیری از بناهای آنها ،تزئیناتِ متفاوتی در بناها بهکار
گرفتهشدهاست؛ ازاینرو شاید بتوان وجه تمایز معماری بوشهر و تزئینات آن را با سایر شهرهای ایران ،در این موضوع
جستجو کرد .از طرفی گرمی هوا در بوشهر ،سبب گردیده که از بازشوهای باریک و بلند ،برای جلوگیری از تابش
خورشید و همچنین نورگیری بیشتر ،استفادهگردد و رطوبتِ زیاد و ضرورتِ ایجادِ کورانِ هوا نیز ،سبب افزایش تعداد
این بازشوها در بنا ،گردیده است .تعدد این پنجرهها بر روی نمای ساده و یکرنگ بنا ،جلوهی بصری ویژهای،
ایجادکردهاست؛ بهگونهایکه در نمای بیرونی ساختمانها ،پنجره ،نقش مهمی در تزئینات ساختمان داشتهاست.
بنابهدالیل اقلیمی ذکر شده ،تعدد این پنجرهها در بدنهی داخلی بنا نیز ،زیاد بودهاست .عنصر درب نیز ،بهدلیل تعددِ
فضاها در اطرافِ حیاطمرکزی و همچنین طراحی طبقاتی بناها و بهتبع آن افزایش تعداد فضاها (ساختمانهای تاریخی
بوشهر اکثراً در دو یا سه طبقه طراحی میشدند) ،از عناصر کاربردی در تزئینات فضاها بودهاست .ازطرفی ،بهدلیل
تشابه تناسباتی درب و پنجرهها در این بناها ،تفکیک و تشخیص گونههای متفاوت این عناصر و همچنین تزئینات
بهکار گرفته شده در آنها ،ضرورت مییابد؛ که در ادامه بدان پرداخته شده است.
.2گونهشناسی دربهای بهکار گرفته شده در بناهای تاریخی بندر بوشهر
منظور از در ،تمامی ورودیهایی است که از طریق آن ،به محیط داخلی وارد و یا از آن خارج میشویم و با توجه به
اینکه درها ،در بخشهای مختلف بنا بهکار میرفتند ،دارای ویژگیها و اسامی خاصی بودهاند؛ که میتوان از این
نمونهها ،دروازه (محل ورودی به شهر) ،در (در تمام تخته) ،در سر (در اصلی خانه) ،نیمدر (معموالً درهای یکلنگه
برای ورودیهای غیراصلی و داخلی) و در پنجره (دره درهای مشبک) نام برد .این درها ،عالوهبر چارچوبِ اصلی ،به
قسمتهای کلی تقسیم میشدند  :آستانه که برای جلوگیری از ورود گردوغبار به درون بنا و غیره است ،لنگهها که
محل نقش و نگارها است ،روزن که متنِ باالی در را تشکیلداده و محل مناسبی برای قوارهبریهای رنگی است .معموالً
برای اتصال اجزاء مذکور به هم ،از آالت فلزی با طرحهای مختلف ،استفاده شده است (افتخاری و فومژی.)5 :1395 ،
الفـ درب ورودی :درب ورودی در بناهای تاریخی بوشهر ،در شکلها و طرحهای مختلفی بهکار گرفته شده است؛
که از ترکیب چوب و قطعات فلزی ساختهمیشدهاست .این دربها شباهتهای بسیاری باهم دارند؛ ولی در جزئیات
متفاوتاند .برخی از درهای بهکار رفته در بناهای تاریخی بوشهر ،بهطورکامل از کشورهایی مانند زنگبار وارد میشده و
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در محل ،نصب میشدند .طرح کلی این درها ایرانی است؛ ولی تزئینات آن ،باعثشده که آن را شبیه به دربهای
زنگبار سازد .دستهبندی درب ورودی بناهای تاریخی بوشهر ،در جدول  1آورده شده است.
جدول  :1گونهشناسی کالبدی درهای ورودی در بناهای تاریخی بندر بوشهر
نوع

اجزاء

شکل و
تناسبات

لنگه در

مستطیل
ساده

قپه

دایره

توضیحات

طرح
تزئینی

جنس
تزئینات و
روش آن

لنگه ،اصلیترین قست درب است .دربها معموالً  2لنگهی مساوی
دارند؛ که بر روی آنها تزئینات فراوانی قراردارد .مثالً بین دو لنگه ،از
قطعهی استوانهای شکلِ خراطیشدهای ،استفادهمیشدهاست.

-

خراطی

قپه ،نیمکرههایی فلزی است؛ که معموالً به رنگ طالیی میباشد.

-

فلزکاری

کوبه
درب ورودی

قفل

متنوع

متنوع

کوبه؛ دو قطعهی فلزی است که هرکدام بر روی یک درب قراردارد و
حکم زنگهای امروزی را داشتهاست .یکی از آنها که صدای زیرتری
داشته ،زنانه و دیگری که صدای بمی دارد ،مردانه بودهاست.

متنوع

فلزکاری
حکاکی

حاشیه
نواری
تکرار
شونده

قسمت مهم دیگر دربها ،چارچوب است؛ که از جنس چوب بوده و
به شکلِ قابی مستطیلشکل ،درب را دربرمیگیرد .در قسمت باالیی
چارچوب ،در بعضی مواقع ،تزئیناتی ظریف انجام میشدهاست.
چارچوبِ بعضی از دربها ،با حجمسازی و گچبری ،بهصورت ساده و
یا طرحهای متنوعِ گیاهی و اسلیمی ،تزئین میشدهاند .تزئیناتِ روی
چارچوبِ دربها الحاقی بوده و جزو عنصر درب محسوب نمیشدند.

ساده با
مقرنس
دور

گچبری

مقرنس با
اسلیمی و
یا ختایی

گچبری

نقوش
خاص،
حیوانی

گچبری

-

فلز بدون
تزئینات

-

فلز

چارچوب

-

قفل این دربها به دو صورت بودهاست؛ یکی چوبی که در داخل
قرارداشته و فقط جهت بستهشدن درب ،بهکارگرفتهمیشده و
«کلون» نامیده میشود و دیگری نواری فلزی است؛ که روی درب
قرارمیگرفته و قفل ،به آن زدهمیشده؛ که به «لنگر» معروف است.

مستطیل
هاللی

سردر

ترکیب
مستطیل و
هاللی
طرح
خاص

سردر ،بخشی از درب است؛ که جهت عبورِ باد و ورودِ نور به داال ِ
ن
ورودی ،بودهاست .برخی از نمونههای درب ورودی ،سردر خاصی
ندارند .بعضی مستطیلشکل ،افقی یا عمودی ،با حفاظ فلزی هستند؛
بعضی نیمدایره و بعضی دیگر ترکیبِ مستطیل و نیمدایرهاند .در
بعضی موارد نیز ،سردر ،با طرحهای خاص ،دیدهمیشود .ابعاد و
اندازهی سردرها ،به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ (ازنظر تناسبات،
زیبایی و یا بسته به محلِ قرارگیری درب ،سردرها متفاوتاَند؛ مثالً
در بناهای نزدیک به دریا ،ارتفاعشان را بلندتر درنظرمیگرفتند ،تا باد
بهراحتی وارد شود؛ یا در کوچههای تنگتر اندازهها را کوچکتر
میساختند).

تصویر

بدون تزئینات

-

فلز

طرح
خاص

گچبری و چوب
(منبع :نگارندگان)
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بـ درب فضاهای داخلی :عنصر مهم چوبی دیگری که در معماری بوشهر بسیار دیده میشود ،دربهای داخلی
است .درب را بهسختی میتوان از پنجرهها جدا کرد؛ زیرا یکسری پنجرههایی وجود دارند که همانند درب ،قدی
هستند؛ با همان ابعاد و اندازه ،ولی با تفاوتی جزئی .بنابراین در این بخش تعریفی از درب ،بیان میشود؛ تا تفاوت آنها
روشنتر گردد« :درب » ،بازشویی است که ارتباط فضایی به فضای دیگر را فراهم میکند؛ منظور از فضا در این تعریف
درواقع ،محلی است که کف دارد (مثالً ارتباط از اتاقی به اتاق دیگر ،از شناشیر به اتاق ،از طارمه به اتاق و .)...حال با
این تعریف ،میتوان دربها را بهراحتی تشخیص داد و طبقهبندی کرد .دربها اصوالً با شیشه ،تزئین میشدند و برای
چفتشدنِ درب و لوالهای آن ،از قطعههای فلزی استفاده میشد .در استفاده از این دربها ،نکتهای که به چشم
میخورد ،مدول است .بهنظرمیرسد قابی با ابعاد  45×180سانتیمتر وجود دارد؛ که تعداد آن ،باتوجه به کاربری فضا،
یا بضاعتِ صاحبخانه ،تغییر میکردهاست و حتی با بزرگشدن بازشو ،مدول ثابت است؛ فقط بهجای  2مدول ،از 4
مدول ،استفاده میشدهاست .هرجا که کاربری ،نیاز به ارتباط بصری داشتهاست ،درب ،شیشهخور میشده و در غیر این
صورت ،بهصورت ساده ،ساخته میشد .همچنین ،هرجا که نور نیاز بوده ،از هاللیِ باالی درب ،استفاده میشدهاست.
حتی اینکه چرا دربها مدولِ زوج داشتند نیز ،دلیلی معمارانه داشته است؛ با دو لنگه بودنِ دربها ،باز شدن آنها،
فضایی را اشغال نمیکرد و دربها در جرز دیوارها پنهان میشد(جدول .)2
جدول  :2گونهشناسی کالبدی درب فضاهای داخلی در بناهای تاریخی بندر بوشهر
نوع

درب ساده

درب ساده

درب فضاهای داخلی

با هاللی

درب
شیشهخور
با هاللی

درب
چهارلنگه

توضیحات

تزئینات

سادهترین شکل درب فضاهای داخلی ،درب دولنگه است؛ که طرحی بسیار ساده ،از همان چوب
اصلی ،بر روی آن اجرا شدهاست .هر دولنگه ،باهم برابرند و نقوش آن ،جهتِ تقسیمبندی بصری
درب است؛ که تناسبات زیباتری پیدا کند .این دسته از دربها ،فاقد هاللی هستند.

-

تفاوت این دربها با نوع قبل ،عنصر هاللی است؛ که در معماری بوشهر بسیار پرکاربرد است.
این هاللیها ،حکم همان کتیبهی امروزی را داشتهاند .تنوع هاللیها بسیار زیاد است؛ بهطوریکه
در اکثر مواقع ،درون یک خانه ،چندین طرح مختلف ،بهکارگرفتهشدهاست و حتی درون یک
اتاق  5یا  7دری ،هرکدام از هاللیها ،ترکیبِ رنگی و شکلیِ خاصی دارند و باهم متفاوتاَند.

هاللی با
چوب و
شیشه

این دسته ،متنوعترین گروه است و بیشترین تعداد را داراست .این دربها ،شبیه به دستهی
قبل هستند ،با این تفاوت که بهجای نقوشِ چوبی ،در نیمهی باالیی لنگهی خود ،شیشهخور
دارند و نوعی نورگیر نیز بهحساب میآیند .این دربها ،در فضاهایی که محرمیت اهمیت چندانی
ندارد ،بهکار میرفتهاست .تنوع تزئینات این دربها ،بسیار زیاد است؛ بهطوریکه نمیتوان همهی
الگوهای بهکاررفته در آنها را استخراج کرد؛ اما در ادامه ،مهمترین و اصلیترین الگوهای رایج
آن آوردهشدهاست.

هاللی و بدنه
با چوب و
شیشه

این دسته ،دربهای  4لنگهی ساده ،با هاللی بزرگ و کتیبه هستند .این دربها ،در بازشوهای
با عرض زیاد استفاده میشدند؛ که تعداد بهجایمانده از آنها ،نشان از کمتر بودنشان نسبت
به دستههای دیگر است.

هاللی با
چوب و
شیشه

تصویر
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درب
فضاهای
خدماتی

این دربها ،برای فضاهای خدماتی ،مانند انباریها و گنجهها مورداستفاده قرارمیگرفتند و
بهنحوی ساخته میشدند که بسیار ارزان ،ساده و کاربردی باشند .این دربها ،هوا را بهخوبی از
خود عبور میدهند؛ تا فضای اتاق تهویه گردد و به اسباب ،آسیبی نرسد.

بدنهی
حصیری و
مشبک
(منبع :نگارندگان)

.2.3پنجرهها
پنجرهها معموالً بهصورت قابهای منظمِ چوبی هستند؛ که تعدادی از قابهای آن شیشهخور و تعدادی فاقد شیشه
میباشند؛ در برخی موارد ،دارای مشبکهای چوبی و یا کرکرهای بوده و غالباً قسمتِ بازشوی آن بهصورت دولنگه،
تجلی مینماید .گرچه روزنهی باالی درب و ارسی ،هر یک به نوبهیخود ،نوعی نورگیر محسوب میشوند؛ اما در این
بخش ،منظور از پنجره ،قسمتی از دیوارِ رو به حیاط و یا معبر است؛ که با مشبکهای چوبی و شیشههای رنگی و یا
ساده ،ساختهشده و نور را به فضاهای داخلی هدایت میکند .در اکثر بناهای دورهی قاجاریه ،از این ساختارها وجود
دارد؛ که هرکدام با ویژگیها و اشکال هندسی خاصی ،ساخته و آراسته شدهاند .پنجره ،از عناصر بسیار مهمی است که
در تزئینِ معماری بوشهر ،بهکار گرفته شده است .در بوشهر ،از لحاظ اقلیمی ،برای رسیدن به آسایش حرارتی ،نیاز به
سایه و کوران هوا وجود دارد .اقلیم و فرهنگ ،باعث شدهاست که در معماری این منطقه ،بازشوهای بسیاری وجود
داشتهباشد .پنجرهها نیز ،مانند دربها و حتی بیشتر از آنها ،دستهبندی مربوط به خود را دارند .برای درک راحتتر
این گونهها ،در این تحقیق ،ابتدا پنجرهها ،براساس ارتفاع ،دستهبندی شدهاند .سپس ،در هر دسته ،باتوجه به تعداد
لنگهها و عناصر بهکاررفته در آنها ،تقسیمبندی ارائه شده است .بهدلیل تنوع بسیار زیاد در طرح پنجرهها ،ممکن است
انواع دیگری هم وجود داشتهباشند؛ که اطالعاتی از آنها موجود نباشد؛ اما در اینجا سعی شدهاست که به اکثر دستهها
اشارهگردد (جدول « .)3پنجرههای عمومی بافت قدیم بوشهر ،در ترکیبی از مستطیلهایی با مقیاسهای  1/2و  1/3و
نیمدایرهای که دارای تقسیمات شعاعی است ،شکل میگیرد .در پارهای موارد ،در باالی قاب پنجره ،بازشویی
مستطیلشکل ،با تناسب  ،1/2دیده میشود .باید خاطرنشان کرد که نوع تزئینات در نیمدایرهی باالی پنجره ،متفاوت
بوده و از شیشههای رنگیِ متنوع ،استفاده میشود .ترکیب شیشههای رنگیِ بازشوهای مختلف ،با زمینهی خاکستری
بافت ،یک نوع تنوع بصری در فضای شهری را فراهم میآورد .در روی برخی پنجرهها ،کرکرههای چوبی یا پردههای
حصیری قرارمیگیرد .این کرکرهها ،امکان استفاده از باد ،بدونِ دید به داخل بنا را فراهم میآورد .چوبِ مورداستفاده
در بازشوها ،از درختان بومیِ مقاوم در مقابلِ رطوبت همچون ساج است .نمونهی خاصِ پنجره در بافت قدیم بوشهر،
کرکرههای  45درجه بوده؛ که قابلیت باز و بستهشدن متناسب با جهت و میزان وزش باد را دارا است و مخصوص
شناشیرها بود(رنجبر و دیگران .)31 :1389 ،از نمادهای برجسته که همچون نمایهی بافت قدیم بوشهر خودنمایی
میکند ،پنجرههایی با طاق نیمدایره است؛ که در تمامی پهنههای زوایای دیوارهای ساختمانها ،کار گذاشته شدهاند
(نبیپور .)2 :1390 ،در هر ضلع از بناهای بوشهر ،بهویژه در طبقات دوم و سوم ،در معماری بومی ،شاهد رخنمایی
تقارن انتقالی این پنجرهها میباشیم؛ یعنی یک پنجره با نمای ثابتی ،بهصورت مکرر ،در کنار هم تکرار شده است و
قرینهسازیِ بنا را استحکام میبخشد و یا در برخی موارد ،از قرینگی انعکاسی ،بهرهجستهاند (نبیپور .)5 :1390 ،در
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میان انواع پنجرهها ،نوعی از پنجرههای دوجداره (نه شیشهی دوجداره) ،وجود داشته است؛ که در قسمتهایی که نور
مستقیم از پنجرهها وارد بنا میشد ،بهخصوص در نمای بیرونی بناها و در ضلع شرق یا غرب ،بهکار گرفته میشد .در
این نوع از پنجرهها ،جدارهی داخلی ،شیشهخور و جدارهی خارجی ،کرکرهای بودهاست .1نکتهی مهم دیگر ،استفاده از
شبکههای شطرنجی است؛ اینطور که بهنظر میرسد ،بهدلیل گرانتر بودن ساخت کرکره و طرحهایی از این قبیل ،در
خانهی افرادی که بضاعت مالی کمتری داشتهاند ،یا برای فضاهای خدماتی مانند انباریها و اتاق خدمه ،بهجای کرکره
و شبکههای تهویهایِ طرحدار ،از شبکههای شطرنجی ،استفاده میشد که این مورد ،در عمارتهای بزرگ ،کمتر بهچشم
میخورد.
جدول  :3گونهشناسی پنجرههای بناهای تاریخی بندر بوشهر
پنجره با ابعاد کوچک
نورگیرها
نوع
مصالح و
تزئین

شبکهی تهویه

مشبک

با گره و کاربندی

شبکهی مورب  45درجه

کرکرهای

مشبک چوب و شیشه

گرهچینی

حصیری و شبکهی چوبی

کرکره

با حفاظ
فلزی
بدون
تزئینات

طرح خاص
شبکهی فلزی

تصویر

توضیحات

پنجرههای کوچک ،جهت
تهویه ،ضدعفونیکردن فضا
با نور خورشید و کاهش
رطوبت بودهاند .باالی درب
و پنجرههایی که هاللی
نداشتند؛ این نورگیرها قرار
میگرفتند.

شبکههای تهویه که جهت ورود هوا به داخل فضا بودهاند؛ بیشترین تنوع را در این ابعاد بازشوها دارند .در فضاهای
خدماتی (مانند :حمام ،انباری ،آشپزخانه) ،از شبکهی تهویهای که تنها حفاظ فلزی داشته ،استفادهشدهاست .این شبکهها،
قابلیت باز و بستهشدن را نداشته و همواره هوا در جریان بودهاست .از نظر امنیتی نیز ،برای فضاهایی که با کوچه ارتباط
داشتند ،مناسبتر بودهاند؛ که همین موضوع ،دلیل اصلی استفاده از حفاظ فلزی ،بهجای انواع گرهچینی ،کرکره و
طرحهای خاص بودهاست .از شبکهی موربِ حصیری  45درجه ،در جاهایی که لزومِ تزئین کم بوده (انباریها و یا خانهی
افراد کمبضاعت) ،استفادهمیشدهاست .بسته به کاربری فضا و وضع اقتصادی مالک ،طرحهای مختلفی از این شبکهها
وجود دارد؛ در خانهی اعیان یا تجارتخانههای بزرگ ،از نورگیرهای کرکرهای با طرح خاص ،استفادهشدهاست.
نیمقدی

نوع
تزئینات

کرکرهای دولنگه
کرکره

شیشهخور سادهی دولنگه

شیشهخور رنگی دولنگه با

دولنگهی چوبی با

با هاللی

هاللی

هاللی

قوارهبری در هاللی

قوارهبری در هاللی و بدنه

قوارهبری در هاللی

فقط با حفاظ فلزی
حفاظ فلزی ساده

تصویر

 . 1جدارهی داخلی ،جهت عبور نور ،در ساعاتی که نورِ مستقیم بر روی پنجره قرارنداشته ،بودهاست و جدارهی بیرونی ،جهت ایجاد سایه ،در مواقعی که
آفتاب مستقیم بر روی پنجره میتابیده است .این کرکرههای متحرک ،در قسمت باالیی خود ،لوالیی داشتند که بهراحتی باز یا بسته میشدند .بازکردن
آنها ،بیشتر جهت دید و ورود نور غیرمستقیم خورشید بوده و بستن آنها جهت جلوگیری از تابش بودهاست.
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توضیحات

نوع
تزئینات

پنجرههای نیمقدی ،بهجز دستهای که فقط با حفاظ فلزی هستند ،همگی دولنگه میباشند .این دسته نیز ،شبیه به دسته دربها و پنجرههای قدی
هستند؛ که در پنج گروه ،تقسیمبندی شدهاند .کاربرد آنها بیشتر جهت ایجاد تنوع و ریتم در نما بوده و تفاوت چندانی با قدیها ندارند .در طبقهی
همکف که استفاده از پنجرههای قدی از لحاظ امنیتی مناسب نبوده ،از این نوع پنجرهها استفادهمیشدهاست .در این نمونهها ،حفاظ فلزی نیز تعبیه
میشدهاست.
قدی دولنگه
ساده

ساده با هاللی

شیشهخور

شیشهخور هاللی

کرکرهای

-

قوارهبری در هاللی

-

قوارهبری در هاللی و بدنه

کرکره

تصویر

توضیحات

نوع
تزئینات

این نمونهها ،همانند دربها میباشند؛ با این تفاوت که بهجای پنجره بهکارمیروند .در دستهی پنجرههای قدی دولنگه 4 ،دستهی اول ،مانند دربها
هستند .پنجرههای کرکرهای ،دو طرح متفاوت دارند؛ در طرح اول ،فقط نیمهی باالیی پنجرهها کرکرهای است؛ درحالیکه در طرح دوم ،کل پنجرهها
کرکرهای میباشند؛ که در این نمونه ،پنجره از ارتفاع ،به  2قسمت تقسیمشده؛ که برحسب نیاز ،فقط قسمت باالیی یا هردو قسمت ،میتواند بازشود.
ایننمونه ،ترکیبی از پنجرهی قدی و نیمقدی است.
قدی چهارلنگه
ساده با هاللی و کتیبه

شیشهخور با هاللی و کتیبه

کرکرهای با هاللی و کتیبه

قوارهبری در هاللی

قوارهبری در هاللی ،کتیبهی مشبک چوبی یا گرهچینی

کرکره در بدنه ،قوارهبری در هاللی ،کتیبه مشبک

تصویر

توضیح
نوع

پنجرههای چهارلنگه ،تفاوت چندانی با دولنگهها ندارند؛ تنها تفاوت ،کتیبهای است که در باالی هاللیها افزودهشده ،تا تناسبات آنها بهتر گردد.
قدی پنجلنگه
قوارهبری در هاللیها

تصویر

توضیحات

این پنجرهها بسیار نادراَند و شاید امروزه چیزی از آنها باقی نمانده باشد (یک نمونه در عکسهای قدیمیِ عمارت حاجرئیس وجود دارد) .این نوع
پنجره ،تشکیل شده از  5لنگه است؛ که  2تای آن ،دولنگه (لنگهی اول و آخر) و لنگهی میانی بهصورت ثابت و تکی است .در قسمت باال 2 ،هاللی ،بر
روی  2پنجرهی دولنگه قراردارد و در باالی بخش میانی ،بهدلیل عدمتطابق با تناسباتِ مدول هاللیها ،یک طرح دوار ،باالی لنگهی میانی قراردارد.

نوع

قدی ششلنگه

تصویر
توضیح

پنجرههای ششلنگهی کرکرهای با هاللی و کتیبه ،بسیار کم هستند؛ که از سه پنجرهی کرکرهای با هاللی و کتیبهای در باالی آنها ساختهشدهاند.

نوع

قدی با حفظ فلزی

تزئینات

فاقد تزئینات

توضیحات

این پنجرهها ،در دیوار حیاط ابنیهی مذهبی (حسینیهی کازرونیها ،مسجد ملک ،مسجد نو ،مسجد دهدشتی) ،جهت دید به درون حیاط در زمان
اجرای مراسمات ،قرارگرفتهاند .این نمونهها ،هم از لحاظ اقلیمی (کوران هوا) و هم از لحاظ فرهنگی (جهت دیدن مراسمات مذهبی و سینهزنی از بیرون
مسجد) ،مختصِ معماری بوشهر است .گاهی در این نوع پنجره ،بهجای حفاظ ،از شبکهی کاشیکاریشده ،استفاده میشدهاست.

نوع

با ابعاد خاص
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کرکره با کتیبهی چوبی

تزئینات
توضیح

این نمونه در تعداد محدودی از بناها (عمارت حاجرئیس) دیده میشود و بهدلیل نادر بودن آنها ،نمیتوان دستهبندی خاصی از آنها ارائهکرد.

تصویر
(منبع :نگارندگان)

 .3.3ارسیها
ارسی ،نوعی در قدیمی بود که دارای چهارچوب مخصوص بوده ،در داخل چارچوب حرکت میکرد و با پایین و باال
رفتن ،باز و بسته میشد (معین .)201 :1375 ،در لغتنامهی دهخدا ،ارسی چنین تعریف میشود :قسمی در ،که
گشودن و بستن آن به بر بردن و فرود آوردن است؛ برخالف درهای عادی که به یکسوی و سوی یمین و شمال باز و
فراز میشود (دهخدا .)8581 :1377 ،از نظر پیرنیا ،ارسی به پنجرههایی گفته میشود که معموالً سرتاسر دیوار اتاق را
میپوشانند و از سقف تا کف یکپارچهاند و باز و بستهشدن آنها بهصورت عمودی و باال و پایینرو است (پیرنیا:1381 ،
 .)291واژهی ارسی ،از کلمهی اروز ـ اروس پهلوی به معنای روشنایی ،گرفتهشدهاست؛ نوعی پنجرهی چوبیِ بزرگِ
مشبک که معموالً با تعدادِ لتهی (لنگه) فرد ،بهکارگرفتهمیشود .چنانچه در طبقهی اول استفادهشود ،بخش عمدهی
دیوارِ سراسریِ اتاق را میپوشاند .ارسی ،در تاالرهای خانه یا سایر فضاهای معماری ،کارگذاشتهمیشد و به حیاط
ک باالرونده ،دارای شیشههای رنگی هستند؛ که
خانهها گشوده میشد (زارعی .)111 :1392 ،این پنجرههای مشب ِ
میتوانند نور خورشید را متناسب با ساعت و شدتِ تابشِ آن ،در رنگهای متعددی عبور دهند(حسینپور لمر و طوفان،
.)72 :1398
ارسیها در بوشهر 2 ،یا  3لنگه هستند و بیشترِ سطح آنها را شیشههای رنگی و چوب تشکیل میدهد (جدول .)4
شیشههایی بسیار ظریف و کوچک که در میان قطعات چوب ،قرارگرفتهاند .ارسیها ،یک قاب چوبی ثابت دارند؛ که
همان چارچوب آن است .در قسمت پایین آن ،عرض چارچوب زیاد است و به  30سانتیمتر میرسد و بر روی آن
حکاکیهایی صورت میگیرد .بخش عمودی آن  2قسمت دارد؛ قسمت پایینی که قابِ توخالی است و دربِ متحرکی
ک شیشهای دارد و همان کتیبه است .در بوشهر ،در قسمت
در آن قرار میگیرد و قسمت باالیی که صفحهی مشب ِ
کتیبه نیز ،طرحِ هاللی کار میشد؛ که با عناصرِ دیگر ،همخوانی و هماهنگی داشته باشد؛ ولی نوعِ بدون هاللی نیز،
مرسوم بوده است .ارسیها در بوشهر بسیار زیاد بوده و مخصوصِ عمارتهای بزرگ و اعیانی و قشر ثروتمند بودهاند.
«اغلب تکنیکهای بهکار رفته در ساخت ارسیهای تمامی نقاط کشور ،یکی بوده ،بهترتیبی که تکنیکهایی مانند:
درودگری ،قوارهبری ،شیشهبری ،فلزکوبی و آیینهبری ،در ارسیها ثابت بوده است .در این میان ،برخی از تکنیکها
بهصورت خاص مشاهده شده است؛ مانند :گرهچینی ،کندهکاری و پارچهبری؛ که احتماالً جنبهی سفارشی داشتهاست.
ک مختلف و متنوع وجود دارد؛ که بسته به پُر یا کمکار بودن آن ،تعداد
پس در فرایند ساختِ ارسی ،چندین تکنی ِ
تکنیکهای بهکاررفته ،متغیر است» (مدهوشیاننژاد و عسکریالموتی .)82 :1395 ،در ارسیهای بوشهر ،از ترکیبِ
هنرِ قوارهبری و گرهچینی با شیشههای رنگی و آینهکاری استفادهشدهاست .ارسی در بسیاری از شهرهای ایران وجود
داشته و منحصر به معماری بوشهر نمیباشد .بهدلیل تنوعِ زیاد طرح و نقشهای تزئیناتی در ارسیها ،نمیتوان
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دستهبندی خاصی از آنها ارائهکرد؛ اما باتوجه به تعداد لنگهها و همچنین شکلِ کلیِ اجزاءِ آن در بوشهر ،میتوان
دستهبندی زیر را ارائه نمود.
جدول :4گونهشناسی ارسیهای بهکارگرفتهشده در بناهای تاریخی بندر بوشهر
درب ساده
با کتیبهی ساده

با کتیبهی پرکار

درب پرکار
با هاللی و

ارسی دولنگه

کتیبهی ساده

درب مشبک

ارسی سهلنگه

کتیبهی مشبک

با کتیبهی پرکار

با کتیبهی
ساده

با کتیبه و هاللی

با هاللی و کتیبهی
پرکار

درب پرکار
کتیبهی پرکار

با هاللی و کتیبهی پرکار

با کتیبهی پرکار و هاللی

(منبع :نگارندگان)

.4تزیینات چوبی در بناهای تاریخی بوشهر
باتوجه به بررسیهای صورتگرفته پیرامون عنصر درب ،پنجره و ارسی در بناهای تاریخی بوشهر و آنچه در بخشهای
قبل ارائهگردید؛ تزئینات بهکار گرفته شده در درب ،پنجره و ارسیهای این شهر را میتوان در چهار دستهی بدونِ
تزئینات ،دارای کرکرهها و شبکههای مورب حصیری ،دارای تزئیناتی با طرح گرهچینی و دارای تزئینات قوارهبری
خالصه نمود (تصویر  .)1در ادامه ،به نحوهی بهکارگیری هر یک از این موارد ،در عناصر موردبررسی تحقیق ،پرداخته
شده است .البته همانگونه که در جداول آورده شده است؛ بر روی خود درب ،پنجره و یا چهارچوبهای آن ،تزئیناتی
از قبیل گچکاری ،فلزکاری و حکاکی بهکار گرفته شده است؛ که چون الحاقی بوده و جزو خود درب ،پنجره و ارسی
محسوب نمیشدند ،از توضیح و پرداختن به آنها خودداری شده است.

تصویر  :1نمودار دستهبندی تزئینات بهکاررفته در درب ،پنجره و ارسیهای بناهای تاریخی بوشهر (منبع :نگارندگان)
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.1.4اجزای بدون تزئینات
اجزای بدون تزئینات در ارسیها بهندرت دیده میشود و کاربرد آنها بیشتر در درب و پنجرهها مشاهده میگردد.
اینگونه از درب و پنجرهها که بیشتر در فضاهای بیرونی بهکار گرفته میشدند ،در فضاهای کماهمیت و خانهی افراد
کمبضاعت ،کاربرد داشتهاند .بهدلیل توان کم مالی صاحب بنا ،این پنجرهها و دربها ،بدون تزئینات ساخته میشده و
صرفاً دارای حفاظ و یا حصارهای فلزی ،جهت ایجاد امنیت ،بودهاست .اینگونه از درب و پنجرهها ،با استفاده از نردههای
فلزیشکل بهعنوان حفاظ و یا کامالً بهصورت پوشیده و بدون روزن ساختهشدهاند .این حفاظها ،یا بهصورت هاللیهایی
در باالی درب ورودی بناها و یا در بدنهی اصلی درب و پنجرههای بناهایی با کارکرد غیرمسکونی (حسینیهها ،مساجد
و ،)...استفاده شدهاند .یکی دیگر از اجزای بدون تزئینات و ساده ،بدنهی اصلی بسیاری از دربهای داخلی در بناهای
تاریخی است .این بدنهها از جنس چوباَند و تنها تزئینات بهکارگرفتهشده بر روی آنها ،طرح کلیِ مستطیلشکلِ ساده
در هر لنگه است .در جدول  5دستهبندی از این اجزاء ارائه گردیده است.
جدول  :5بهکارگیری اجزای بدون تزئینات در درب ،پنجره و ارسیهای بافت تاریخی بوشهر
اجزای بدون تزئینات در درب ،پنجره و ارسیها
سردر

بدنه

لنگهی در

شکل

هاللی نیمدایره ،مستطیل

مستطیل

مستطیل مشبک

مستطیل یا مربع نردهای

جنس

فلز

چوب

ترکیب چوب و شیشه

فلز

نورگیر ،سردر درب ورودی

دربهای داخلی و خارجی

دربهای داخلی ،پنجرهها،
کتیبه و درب ارسیها

پنجرهی مکانهای
عمومی

عنصر
بهکارگیری

تصویر

(منبع :نگارندگان)

.2.4تزئینات کرکرهای و مشبک حصیری
کرکرهها ،با فاصلهی مشخص در یک ساختار و قاب چوبی قرار میگرفته و درب ،پنجره و یا بخشی از ارسیها را تشکیل
میدادند .این کرکرهها ،بهدلیل اهمیت اقلیمیِشان ،در نمای بیرونی و داخلی بناهای تاریخی بوشهر ،بسیار کاربرد
داشتهاند .شاید بتوان دیگر گونههای تزئیناتی درب و پنجرههای بناهای تاریخی بوشهر را ،در معماری سایر شهرهای
کشورمان دید؛ اما تزئیناتِ کرکرهایِ موردبررسی ،فقط منحصر به بافت تاریخی بندر بوشهر است و میتوان گفت که
گ این منطقه و همچنین مصالحِ در دسترس است« .جدارههای
دلیلِ استفاده از این نوعِ تزئینات ،مربوط به اقلیم و فرهن ِ
کرکرهای ،گذرِ نسیم را میسر کرده؛ بدون آنکه از بیرون ،فضای داخل دیده شود؛ همچنین ،مانعِ خوبی در برابر تابش
مستقیم آفتاب بودهاست .بعضی از کرکرهها متحرک است و رو به بیرون باز میشود»(رنجبر و دیگران .)31 :1389 ،از
شبکههای کرکرهای بهعنوان سایهبان در خانههای بوشهر استفادهشدهاست؛ که این کرکرهها با هنرنماییِ دستانِ
صنعتگرانِ چوب ،چنان پرداخته شدهاند؛ که میتوان زاویههای آنها را نیز تنظیم کرد (نبیپور .)1385 ،کرکرهها از
تکرارِ پرههایی تشکیل شده است؛ که فاصلهی ثابتی نسبت به هم دارند و با زوایهی مشخصی قرار گرفتهاند .زاویهی
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این کرکرهها بهگونهای تنظیم میشدهاست که در زمستانها که تابشِ خورشید با زاویهی کم نسبت به زمین میتابد
را از خود عبورداده و فضای داخلی را گرم کند و در تابستان که زاویهی تابش خورشید بیشتر است ،تابش را منعکس
کرده و مانع از ورود آن به فضای داخلی گردد .شبکههای مورب حصیری نیز که از جنس چوب هستند ،جهتِ ایجاد
تهویه در سردر دربها ،بدنهی آنها و یا فضاهای رو به بیرون ،استفاده میشدند؛ که بیشترین میزان تهویه را ،در عین
حفظ محرمیت و همچنین امنیت ،میسر سازند .در جدول  6دستهبندیای از این اجزاء آورده شده است.
جدول  :6بهکارگیری اجزای با تزئینات کرکرهای و حصیری در درب ،پنجره و ارسیهای بافت تاریخی بوشهر
اجزای با تزئینات کرکرهای و حصیری در درب ،پنجره و ارسیها
بدنه و سردر

بدنه و کتیبه

طرح

شبکهی مورب حصیری

کرکره

جنس

چوب

چوب

رنگ

قهوهای تیره

قهوهای تیره

عنصر بهکارگیری

شبکهی تهویه ،بدنهی پنجرهها

پنجرهها ،نورگیر و شبکهی تهویه

تصویر

(منبع :نگارندگان)

.3.4تزئینات گرهچینی
یکی از ارکان اساسیِ معماری و تزئیناتِ دوره ی اسالمی ،استفاده از الگوهای هندسی در قالب سطوحِ تزئینی ،تحت
عنوان "تزیینات هندسی" (گرهها) ،بهمنظور پوشش و فضاسازیِ بناهای اسالمی ،طی قرون مختلف میباشد؛ که بدونِ
توجه به علم هندسه ،اعداد و ریاضیات ،ترسیم چنین گرههایی مقدور نمیباشد (منتظر و سلطانزاده.)15 :1397 ،
بنابراین ،یکی از روش های مؤثر در ارزیابی کیفیت و عیار آثار هنری ،بررسی نظم و تناسبات هندسی است (چتربحر،
مالپور و شاملو .)7 :1394 ،تزئین گره ،نوعی منحصربهفرد در میان انواع تزئینات هندسیِ معماری اسالمی و سنتی
ایران و شرق بوده است؛ که خلق این میراثِ ماندگار ،از ترکیب تعدادی شکل بنیادی یا نقشمایه تشکیلمیشود
(دهشتی و دیگران .)21 :1397 ،در گرهچینی« ،برش زهوارها و قطعات مختلف چوبی و درگیرکردن آنها ،مطابقِ
طرحهای سنتی ،برای تولید اشیاء هنریِ گوناگون ،با نقوش یکپارچهی مشبک یا توپر» (ذریهزهرا)201 :1386 ،
استفاده میشود؛ که بهصورت ساده ،یعنی تنها با پیوستن آلتها و بدون لقط یا بهصورت ترکیبیافته از آلت و لقط
انجام میگرفت (یاوری .)139 :1387 ،در توضیح دو واژهی آلت و لقط نیز باید گفت که آلت ،به قطعاتی از چوب که
با طرح و شکل مشخص تراشیدهشده ،گفته میشود؛ که در ساخت پنجرههای مشبک بهکارمیرود (عبدیفر:1392 ،
 .)17آلت در گره ،عامل ایستاییِ گره است (آذرمهر)84 :1388 ،؛ اشکالِ هندسیِ محصور در آلتهای تزئیناتِ گرهچینی
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و نقوش یا اشکالِ بهوجودآمده از کنارِهم چیدن آلتها را لقط گویند( 2فالحفر )242 :1388 ،و همانطور که آلت،
عامل ایستایی و پیوند گره میباشد ،لقط نیز ،عاملِ تزئینیِ گره بهشمارمیرود (امرایی.)71-70 :1383 ،
لقطهای موجود در گرهسازی ،میتوانند از چوب ،شیشه و ورقههای آهنی باشند؛ ولی در هنر قوارهبری ،لقطها در
اصل ،همان شیشههای رنگی هستند« .مایهی اصلی و بارز در یک اثر هنری ،عنصر یا ترکیبی از عناصر بصری است؛
که در یک ترکیببندی تکرار میشوند .گروه اول« ،نقشهای اصلی» میباشند؛ که شکل مشخصی دارند و در تمامی
واگیرهها شاخص هستند .گروه دوم« ،نقشهای مکمل» و فاقدِ شکلِ خاص هستند .این نقشها ،در زمینهی طراحی،
بهصورت مکملِ نقش اصلی در فضای تعریفشده ایجادشدهاند .ارسی ،از دو جزء اصلی تشکیل شدهاست؛ پاتاق و لنگهها.
پاتاق یا کتیبه ،با شکل نیمدایرهی ثابت است؛ که جنبهی تزئینی دارد و در خانهها ،دارای نقشهای منحنی است .طرحِ
کتیبه شامل طرحهایی است که از تکثیر و دوران بهدست میآید .لنگهها ،به شکل کلی مستطیل و متحرک میباشند؛
که در راستای محور عمودی باال و پایین رفته و در زیرِ کتیبه قرار میگیرند و عالوهبر جنبهی تزئینی ،دارای خاصیت
نورگیری هستند»(علیپور .)9 :1390 ،هنر گرهچینی در بوشهر ،بیشتر در ساخت ارسیها بهکار گرفته شده است.
بهصورتکلی ،طرحهای بهکارگرفته شده در ارسیهای بوشهر ،بیشتر نقوش هندسی و گیاهی هستند .برخی از طرحها،
گرهچینیهای رایج است و بعضی دیگر همانند طرحهای پنجره و دربهای بوشهر است .معموالً در ارسیها ،یک قاب
در دور و یک صفحه در وسط وجود دارد؛ که طرح آنها با هم متفاوت است .بدنه ،دارای طرح اصلی است و وسط قرار
میگیرد و طرحِ زمینهی مکملی نیز در قاب دور و حاشیه قراردارد .در کتیبهها و پاتاق ،طرحهای هندسی با تقارن
انتقالی و انعکاسی ،بهصورت نواری بهکار گرفته شدهاند .در جدول  ،7طرحهای رایجِ گرهچینیِ بهکار گرفته شده در
اجزای مختلف بناهای تاریخی بوشهر ،آوردهشدهاست.
جدول :7گرهچینیهای بهکاررفته در ارسیهای بافت تاریخی بوشهر
محل قرارگیری

کتیبهی ارسی

کتیبهی ارسی

واحد گره

تناسبات

نقش

مستطیل

هندسی

مربع

هندسی

تصویر طرح کامل

 . 2در هنر قوارهبری ،این اشکال برحسب نوع نقشمایه ایجادشده توسط آلتها ،به شکلهایی با خطوط منحنی تبدیلمیگردند (امرایی.)51 :1383،
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کتیبهی ارسی

مستطیل
کشیدهی
افقی

هندسی

کتیبهی ارسی

هندسی

کتیبهی ارسی

هندسی

پاخور ارسی

پاخور ارسی

مستطیل
نواری

هندسی

هندسی
(منبع :نگارندگان)

.4.4تزئینات قوارهبری
ازجمله نوآوریها در تزئینات معماری ،ساخت و تزئین انواع پنجره به شیوهی قوارهبری چوب است؛ که عالوهبر تزئین
بنا ،از لحاظ فنی نیز ،دارای خصوصیات و شاخصههایی منحصربهفرد است .قوارهبری ،در فرهنگ معماری سنتی ایران،
بهمعنای برشِ اشکالِ منحنی از چوب و آجر است .براساس مشاهدهی نمونههای موجود ،اینگونه استنباط میشود که
اولین آثار ،در دورهی زندیه ساختهشدهاند و بیشتر شامل قاببندیهایی برای اجرای گرهچینیِ چوب بودهاند .اما
بهتدریج در دورهی قاجار ،از هنری حاشیهای ،تبدیل به هنری مستقل گشته و بهطور آزاد در درها ،پنجرهها و بهخصوص
ارسیها دیده میشود .هنرِ صنعتِ قوارهبریِ چوب ،ازجمله هنرهای کاربردی و تزئینی است؛ که شکوه و زیبایی خاصی
به بناهای دوره قاجار ( 1209-1343ه.ق) بخشیده است و شاید بتوان آن را یکی از بارزترین تزئینات معماری این
دوران ،بهواسطهی کاربرد گسترده و تنوعِ نقوش و طرحهای اجراشده در ساخت و زینتبخشیدن به انواع درها ،پنجرهها
و ارسیها دانست (کیانمهر و دیگران .)85 :1394 ،بر همین اساس ،این هنر در معماری بافت تاریخی بوشهر که مربوط
به دورهی زندیه و بیشتر قاجار است؛ در تزئینات بناها ،بسیار کاربردی بودهاست؛ بهگونهای که کمتر درب و پنجرهای
را میتوان در این بافت تاریخی دید که از این هنر در ساخت آنها استفاده نشده باشد« .قوارهبری چوب ،هنری تکمیل
یافته از هنرهای زیبای گرهچینی است و همانند آن ،از کنار هم قرارگرفتن قطعات بریدهشده از چوب به نام آلت و
اتصال میان آنها ،ساخته میشود .در قوارهبری نیز مانند گره چینی ،اتصاالت از نوع فاق و زبانه است .در گرهچینی
چوب ،از نقوش هندسی و در قوارهبری ،از نقوش با خطوط گردان و منحنی استفاده میگردد .از دیگر وجوه تمایزِ میانِ
گرهچینی و قوارهبری ،این است که گرهچینی ،گاه بهصورت پوک و بدون لقط ساخته میشود؛ اما قوارهبری ،همواره
دارای لقط است؛ که معموالً از جنس شیشه و یا با کمک سایر هنرها ،مانند پارچهبریِ چوب ،این لقط را میسازند».
«طرح در آثار قوارهبری بهطورمعمول از تکرارِ یک مدلِ واحدِ اصلی به نام «واگیره» است .نقشمایهها بیشتر شامل
نقوش اسلیمی ،بته ،قاببندی ،گلدانی و حیوانی مانند انواع پرندگان است و در برخی موارد ،بهخصوص در آثار اواخر
دورهی قاجار ،نقوش از نقشمایههای هندسی ،نظیر دایره و بیضی ،استخراج میگردند .کادرِ این واگیرها شعاعی ،مربع
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یا مس تطیل است؛ که واگیرهای شعاعی ،نسبتی مشخص از دایره هستند .این واگیرها بهصورت انعکاسی و گاه انتقالی
تکرار میشوند و نقش اصلی را در متن و حاشیهی کار رقم میزنند» (کیانمهر و دیگران .)87 :1394 ،در هنر قوارهبری
در مقایسه با گرهچینی ،گردشهای اسلیمی و نقوش گیاهی سبب تنوع بیشتری شدهاند؛ که این تنوع خود عامل
حرکت میباشد؛ حالآنکه در گرهچینی ،خطوط مستقیم ،متداولتر بوده و از نظر حرکت ،دامنهی محدودتری دارد
(آذرمهر.)87 :1380 ،
معماری بوشهر را با هاللیها (خورشیدیها )3و شیشههای رنگی آن میشناسند .شاید بیاغراق بتوان گفت اصلیترین
و مهمترین تزئینی که در معماری بوشهر وجود دارد ،همین هاللیهای باالی بازشوها است .بررسیهای انجامشده در
این تحقیق ،صحت این موضوع را تائید مینماید .این عنصر ،از بخشهای اصلی در درب و پنجرهها بوده؛ که تمرکزِ
ایجادِ تزئینات ،بر روی آن قرارمیگرفتهاست؛ اما در ارسیها ،علیرغم استفاده از هاللیها با ابعاد مختلف و تزئینات
پرکار ،بهدلیل پرکاربودن تزئیناتِ سایر بخشها ،از جمله کتیبه و لنگهی دربها ،این عنصر اهمیت کمتری مییابد.
تنوع هاللیها در بناهای تاریخی بسیار زیاد است؛ بهگونهای که میتوان گفت «هیچ دو هاللی در بناهای تاریخی مشابه
هم نیستند و تنوع در طرح و رنگ آنها بسیار زیاد است» (نبیپور .)1384 ،معموالً تناسبات و ابعاد این هاللیها یکی
هستند؛ اما در پارهای از موارد دیده میشود که در پنجرههای چهارلنگه و یا ارسیها ،از ابعاد متفاوتی از این هاللیها
استفاده شده است؛ که بهدلیل مقیاس بزرگتر ،جزئیات و تزئینات بیشتر و پرکارتری در این نمونه دیده میشود.
نقوش این هاللیها براساس اشکال هندسی ،گیاهی و همچنین طبیعت است .رنگهایی که در این هاللیها استفاده
میشود ،عبارتاند از :یاقوت کبود ،آبی فیروزهای ،آبی الجوردی ،سبز یشمی ،زرد و نارنجی .درون هاللیها ،با استفاده
از هنر قوارهبری با چوب ،تزئین شدهاست؛ که در اشکال بسیار متنوعی وجود دارد .بسیاری از این قوارهبریها ،بهدلیل
فرسایش در طول زمان و یا تخریب بنا ،ازبینرفتهاند و بهجز تصاویر قدیمی ،اطالعاتی از آنها در دست نیست؛
برهمیناساس ،نگارندگان با هدف تدوین و گردآوری مجموعهای از طرحهای قوارهبریهای این هاللیها ،در جهت حفظ
و دوباره بهکارگیریِ عناصر تزئیناتیِ بافت تاریخی بوشهر ،الگوهای قوارهبریهای در دست را استخراج نمودهاند؛ که در
جدول  ،8آورده شدهاند .در دستهبندی هاللیها ،یکی از روشها براساس تعداد «پر»های هاللیهاست .هاللیها ،در
قسمت پایین و وسط خود ،یک مرکز تقارن دارند .از این مرکز ،تعداد تکرارهایی که صورت میگیرد ،تعداد پرهای آن
هاللی را مشخص میکند« .تزئینات چوبی درونِ هر قوسِ نیمدایرهایِ این پنجرهها ،خود از تقارن هندسی دورانی
پیروی میکنند .تقارن دورانی ،تقارنی است که در آن یک شکل با دوران حولِ محوری با اندازهی زاویهی معینی ،بر
خودش منطبق میشود .اندازهی این زاویه ،معرفِ درجهی تقارن است .تقارن دورانی یکی از کهنترین نوع قرینهسازی
است؛ که در هنر و فنون ایران باستان بهکار برده شده است»« .نقش نگارهها و تزئیناتِ درونِ هر نیمدایرهی قوسِ
پنجرههای بافت بوشهر ،با تبعیت از اصل تقارن دورانی ،با دوران  180درجه ،بر نقش مقابل خود ،منطبق
میشود»(نبیپور .)14 :1390 ،هاللیها ،از  4پر شروع شده و تا  11پر نیز میرسند .معموالً  10و  11پر ،برای
هاللیهای بزرگ استفاده میشوند .هاللیهای  4و  5پر نیز ،نقوش خاصی دارند .در بعضی از این هاللیها ،طرح اصلی
 . 3قوارهبری باالی درها و پنجرههای دولتهای را خورشیدی گویند (امرایی.)188 :1383 ،
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 2بار تکرارشده؛ که سبب پرکارترشدنِ آن گردیده است .در برخی از نمونهها نیز ،تقارن انتقالی دیده میشود؛ که تعداد
آنها بسیار محدود است و در نمونههای اندکی دیده میشود .عالوهبر هاللیها ،هنر قوارهبری در بدنهی دربهای
شیشهخور و همچنین لنگهی درب ارسیها ،بهکار گرفته شده است؛ که در جدول  ،9آورده شده است.
جدول  :8بهکارگیری هنر قوارهبری در هاللی درب ،پنجره و ارسیهای بافت تاریخی بوشهر
واگیره

تعداد
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تقارن
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تکرار متن

9

دورانی

8
9
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دورانی
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دورانی
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دورانی

8

دورانی

-
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-

4
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دورانی
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-
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-
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8

دورانی

-

-

انتقالی
انعکاسی

-

-

انتقالی
انعکاسی

-

-

انتقالی
انعکاسی

-

10

دورانی

-

9

دورانی

(منبع :نگارندگان)

جدول  :9بهکارگیری هنر قوارهبری در سایر اجزای درب ،پنجره و ارسیهای بافت تاریخی بوشهر
قوارهبری کتیبهی ارسی

تصویر

واگیر

تناسبات

مستطیل کشیدهی افقی

مستطیل کشیدهی عمودی

مستطیل

مستطیل

مربع

نقش

اسلیمی هندسی ـ گیاهی

هندسی گیاهی

هندسی گیاهی

هندسی گیاهی

اسلیمی گیاهی

قوارهبری بدنهی ارسی
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تصویر

واگیر
تناسبات
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مربع

مستطیل

نقش

اسلیمی گیاهی

اسلیمی گیاهی

اسلیمی گیاهی

مستطیل عمودی

مستطیل
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قوارهبری درب

تصویر

نقش

هندسی

اسلیمی
گیاهی

اسلیمی
گیاهی

هندسی
طبیعت

هندسی
گیاهی

هندسی
گیاهی

تقارن

تقارن انتقالی

تناسبات

مستطیل کشیده

اسلیمی
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اسلیمی
گیاهی

هندسی
گیاهی

هندسی
گیاهی

(منبع :نگارندگان)

نتیجهگیری
طبق بررسیهای صورتگرفته در این تحقیق ،پیرامون درب ،پنجرهها و همچنین ارسیها در بناهای تاریخی بندر
بوشهر ،میتوان چنین گفت که بهدلیل آبوهوای گرمومرطوب این منطقه ،لزومِ کوران هوا و جلوگیری از تابش مستقیم
و شدید آفتاب ،گونههای خاص و متفاوتی از بازشوها در این شهر مورداستفاده قرار گرفته است .این مسائل و همچنین
عواملِ منطقهای و فرهنگی ،بر نوع و میزان تزئین این عناصر ،تأثیرگذار بودهاست؛ بهگونهای که ،مواردی از این عناصر
را می توان یافت که مخصوص این منطقه بوده و مشابه آن را در سایر نقاط کشور و حتی در شهرهای همجوارِ بوشهر
نیز نمیتوان یافت .براساس گونهشناسیهایی که در این مقاله پیرامون درب ،پنجره و ارسیهای بناهای تاریخی بوشهر،
صورتگرفت؛ نگارندگان به دستهبندیهای تزئیناتی از این عناصر دست یافتند؛ که تمامی نمونههای مورد بررسی را
میتوان در این دستهبندی جای داد.
در برخی از بناهای تاریخی بوشهر ،بهدلیل اهمیت کمتر بنا و همچنین توان مالی کمتر صاحبخانه ،عناصرِ الحاقی،
مانند درب و پنجرهها ،بدونِ تزئینات بهکارگرفتهشدهاند .ارسیها نیز بهدلیل هزینهی ساخت باال و همچنین نیاز به
فضای بزرگتر ،در این بناها استفاده نمیشدند .این عناصر ،بیشتر در دربِ اصلی بنا و یا درب و پنجرههای فضاهای
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کماهمیت استفادهشدهاند .اجزای با تزئینات حصیری و کرکرهای :این نوع از تزئینات که مربوط به معماری بومی
منطقهی بوشهر است؛ در اکثر بناهای تاریخی این شهر کاربرد داشت .شبکههای حصیری ،مربوط به کتیبهها و
ک تهویهای میشدند و کرکرهها در پنجرههای بیرونی بنا ،جهت ایجاد تهویه و جلوگیری از ورود تابش
پنجرههای کوچ ِ
مستقیم خورشید به داخل بنا ،استفاده میشدند .این نوع تزئینات ،در بوشهر و بهخصوص نمای بیرونی آن ،بسیار فراوان
و چشمگیر است .اجزای با تزئینات گرهچینی :در بوشهر ،از هنر گرهچینی ،فقط در ساخت ارسیها استفاده شده است.
تنها بخشهایی که هنر گرهچینی بهتنهایی بهکار رفته است؛ پاخور و کتیبهی ارسیها بودهاند؛ که نقوشی هندسی در
آن ،بهکار گرفته شدهاست .در بخش بدنهی ارسیها ،بهدلیل استفاده از نقشهای پرکارتر و متنوعتر ،ترکیبِ هنر
گرهچینی بهاضافهی قوارهبری با شیشههای رنگی کاربرد داشته است .گرهچینی بهصورت نواری ،در دورِ صفحات و
قوارهبری در وسط صفحه ،کار شده است .نقوش استفاده شده در این گرهچینیها ،همه هندسی و با محتوای گیاهی و
طبیعت هستند .استفاده از این هنر ،نسبت به قوارهبری ،بسیار کمتر بهچشم میخورد و محدود به ارسیها است .اجزای
با تزئینات قواره بری نیز در شهر رواج داشت .از این نوع تزئین ،در ساخت درب ،پنجره و همچنین ارسیهای شهر
بوشهر ،بسیار استفاده شده است و کمتر درب و پنجرهای را در بافت تاریخی بوشهر میتوان مشاهده نمود که در ساخت
آنها از این هنر ،بهره نجسته باشند .بیشترین عناصری که نمودِ بصریِ هنرِ قوارهبری در بافت تاریخی شهر بوشهر را
نشان میدهد؛ عنصر درب و پنجره است .عنصر هاللی که در ساخت اکثر این درب و پنجرهها استفاده شده است ،با
استفاده از این هنر و با طرحهای متنوعی ،تزئین شدهاست .پرکاربردترین نقوش بهکار رفته در قوارهبری این هاللیها،
نقوش گیاهی میباشد؛ که تصویری انتزاعی از نوعی از گلها ،بهویژه نیلوفر آبی را نمایش داده است .نقوش جانوری در
بین این عناصر دیده نمیشود .طرح این قوارهبریها از واگیرهایی تشکیل شده است؛ که با تقارن دورانی ،هاللیها را
پرکردهاند .تقارن انتقالی انعکاسی نیز در نمونههایی بهکار گرفته شده است؛ که تعداد و تنوع آنها ،بسیار کم است .در
ارسیها نیز ،بهدلیل اینکه قوارهبری با ترکیبِ هنرِ گرهچینی در این عناصر استفاده شده است؛ کاربرد این هنر کمتر
ک دورتادور و یکی در متن و زمینهی ارسیها بهکار گرفته شده
بهچشم میخورد؛ بهگونهایکه ،یکی در نوار تزئینیِ باری ِ
است .تناسبات آنها معموالً مستطیل است؛ اما نمونههای اندکی از مربع نیز در آنها یافت میشود .در بدنهی نوعی از
دربهای داخلی نیز ،استفاده از هنر قوارهبری ،به چشم میخورد؛ که نقوش استفاده شده در آنها ،در یک مستطیلِ
کشیده و با طرح و نقشِ هندسی ،با محتوای گیاهی و تقارن انتقالی ،بهکار گرفته شده است و تنها در چند مورد که
تعداد آنها اندک است ،طرحها از پیچیدگی و شلوغی بیشتری برخوردار هستند و محتوای آنها اسلیمی است.
بنابراین ،میتوان پرکاربردترین هنر تزئیناتی در درب و پنجره و همچنین ارسیها را قوارهبری ،بهخصوص در بخش
هاللیها دانست.
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