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  چکیده
بوده که بندر بوشهر از دیرباز، همواره به عنوان یکی از مهمترین بنادر تجاری ایران محسوب شده و اهمیت تجارت و بازرگانی در آن، چنان گسترده 

روش زندگی وابسته به تجارت می باشد.ماهیگیران در به تدریج بر روش زندگی ساکنان آن تاثیر گذاشته است.بنابراین، معماری بوشهر، زاده همین 

تازه ساز و  9حیاط خانه، ساخت و تعمیر وسایل ماهیگیری را انجام می دادند.امروزه نیز، فضای روبروی خانه ماهیگیران در بخش ساحلی، گرگورهای

بقه همکف را به انبار کاال اختصاا  داده و سسامت هاای    مرمت شده مشاهده می شود.تجار نیز همواره، طبقه اول خانه خود را به امور تجاری و ط

.به عبارت دیگر، خانه و محل کار در مجاورت یکدیگر بوده و در این مورد، تفاوتی میاان ماردم عاادی و اعیاان،     2مسکونی در طبقات باالتر می باشد

ده و اثری از اینچنین یکپارچگی در ساخت و ساز، برمبناای  دیده نمی شود.اما امروزه، اینگونه روش زندگی در ترکیب با معماری، بسیار کم رنگ ش

روش زندگی اسشار مختلف وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیرات تجارت بر سبک زندگی و معماری این شهر در دوره ساجار باوده تاا   

ی محیط های شهری و مسکونی ارائه شود.این پژوهش باه  توصیف و تحلیل دسیق تری از مناسبات تجارت با روش زندگی و تاثیر آن ها بر سازمانده

تحلیلای و بار    -صورت علی بوده که در بخش معماری، مبتنی بر روش مشایهت های ساختاری می باشد.در دیگر بخش ها نیز به صاورت توصایفی  

ی معماری ارائه داده و می تواند در پژوهش اساس شواهد تاریخی و محیطی می باشد.این مطالعه، فهم ما را از مناسبات عوامل مختلف در شکل گیر

 های بعدی مورد استفاده سرار گیرد. 
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Abstract 

Bushehr has long been always considered as one of the most important commercial ports of Iran and the importance of 

trade and commerce, has been so widespread that gradually affects the way of life of its inhabitants. Thus, the 

architecture of Bushehr, born this way of life is dependent on trade. Fishermen in the yard were building and repairing 

                                                 
تاا   6متر می باشد.هنگام صید، گرگورها را به دسته های  9.1متر و بلندی  2وال به پهنای یکی از وسایل صید سنتی؛ سفسه ای توری بوده که معم 9

 (931: 9332تایی در حالیکه به هم وصل هستند در مسیر جریان آب و در اعماق بلند سرار می دهند)احمدی ریشهری، 92
کنونی، در گذشته، کاربری تجاری و باراناداز و انباار کااال را    حیاطه حاج رئیس در محله شنبدی بوشهر، حیاط ساحلی مجاور گمرک 1در عمارت  2
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fishing tools. Also today, new and refurbished Gargurs can be seen, in front of the houses on the beach. Business has 

always been in the first floor, the ground floor was dedicated to the storage of goods and the residential areas were in 

the higher classes. In other words, home and work were in close proximity to each other. In this case, the difference 

between the people upper and normal, not seen. But today, this way of life combined with architecture, is very faded 

and have no effect on the construction of such integration, based on different groups of life there. The aim of this study 

was to evaluate the effects of trade on the lifestyle and architecture of the city during the Qajar period so that a more 

accurate analysis of trade relations with lifestyle and its impact on the organization of urban and residential 

environments provided. This study is a causal method, based on structural similarity in architecture. In other sectors is 

analytical and based on historical and environmental evidences. In this study, we will understand the relationship 

between different factors in shaping the architecture and can be used in future researches. 

Keywords: "Business"," Businessmen"," Lifestyle"," Vernacular Architecture. 
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   مقدمه

معماری یکی از نخستین جلوه های زنادگی فاردی و جمعای انساان     

بوده و سدمتی برابر پیدایش بشر در جهان دارد.با یک نگاه به سارپناه  

های اولیه تا ساخت و سازهای پیچیده امروزی درمی یابیم که انسان 

همواره درپی سازماندهی زنادگی و محایط بارای خلاق معنای باوده       

ی گذشته در کنار هماهنگی با شارایط محایط   محصول معمار»است.

فرهنگی، اجتماعی و کالبدی به دنبال حفظ آسایش کااربران و بیاان   

کننده هویت جامعه بوده، اما فرآیندهای فاسد مباانی نراری علمای و    

نرریه های محتوایی طراحی غالب امروزی، بدون توجه به ارزش های 

بحاران هویات در        هویتی، فرهنگی و شایوه زنادگی اصایل سااکنان،     

 Ahmad«)خانااه هااای معاصاار را بااه همااراه داشااته اساات      

Ali,2011,p511  بناهای سنتی در بافت تاریخی بوشهر از نموناه .)

های موفق معماری در ایران بوده که سبک زندگی این ماردم مبتنای   

بر پیوند کار و زندگی را به خوبی نشان می دهد.همنشینی فضای کار 

یک بنا، شاهدی بر این مدعاسات. اگرچاه کاه در    و فضای زندگی در 

نگاه اول، این بناها حاصل تفکرات اسلیمی بوده اما در حقیقات عامال   

های اجتمااعی را  که روش زندگی گروه «فرهنگ »مهم دیگری به نام

دهد، باعث پیدایش اینچنین معماری مساکونی هوشامندی   شکل می

نمادین اسات .ایان    شده که خود، نخستین نهاد فرهنگی، اجتماعی و

شهر بندری از پیدایش خود، یکی از مهمتارین مراکاز تجااری ایاران     

بوده به طوریکه عامل تجارت با زندگی ماردم درهام آمیختاه و روش    

، که خود محصول «ارتباط»زندگی آن ها را شکل داده است. بنابراین، 

دادوستد با دیگر ملل می باشد، نقاش مهمای در شاکل گیاری ایان      

یفا کرده و نشانه هایی از ناوگرایی را در آن بوجاود آورده کاه    جامعه ا

نتایج خوبی در زمینه معماری به جای گذاشته است.بنابراین شناخت 

تاثیرات تجارت بر روش زندگی مردم و معماری این شاهر مای تواناد    

ارزش هااای آن را نشااان داده و توصاایف دسیااق تااری از سااازماندهی 

 دوران ارائه دهد.   محیط های شهری و مسکونی آن 

 

 تاریخ تحوالت تجاری در بوشهر
خلیج فارس از دیرباز در زندگی استصادی و اجتماعی ساکنان اساتان  

بوشاهر نقااش اساساای داشاته اساات. ایاان شاهر بااه دلیاال موسعیاات    

استراتژیک خود، از دوره عیالمیان تا سلسله ساجار، به عناوان یکای از   

مار می آمد.اما اوج شاکوفایی  مهمترین مراکز فرهنگی و تجاری به ش

این شهر در زمینه تجارت را می توان به دوران نادرشاه افشار نسابت  

نادرشاه با به کارگماردن یک تاجر انگلیسی، بوشهر را به صورت » داد.

یااااک مرکااااز مهاااام کشااااتی سااااازی و پادگااااان نرااااامی    

(.اما اسدامات نادر عالوه بر جنبه 23تا92، .9332مشایخی،«)درآورد

زمانی کاه او  »و استصادی، نتایج دیگری را نیز به همراه داشت. نرامی

تصمیم گرفت تا این بندر را به پایگاه دریایی تبدیل نماید، فرمان داد 

در مازندران الوار تهیه و به جنوب حمل کنناد و مای گویناد درنرار     

داشت عده ای از اعراب دریانورد را برای آموختن فان دریاانوردی باه    

کوچ و افرادی از مازندران را بارای فراگارفتن صانعت    سواحل شمالی 

(..بنابراین، 439، .9333کرزن،«)کشتی سازی به جنوب انتقال دهد

جابه جایی جمعیت، زمینه های ورود حرفه های گوناگون باه شاهر و   

تقابل فرهنگ های مختلف، تعامل اجتماعی را میان سشار بازرگاان و   

در زماان  »پایه گاذاری کارد.   بیش از آن ، شهروندان عادی این شهر 

کریم خان زند، این شهر رونق استصادی فراوانی پیدا نمود.در این دوره 

، تجار بوشهر سسمت عمده تجارت و بازرگانی خلیج فارس و اسیانوس 

بازرگانی، در اوایل (. »91، .9334رسایی،«)هند را در دست داشتند

یری پیادا  دوران سلطنت فتحعلی شاه ساجاار افازایش بسایار چشامگ    

کردکه دلیل آن امنیت بیشتر در محورهای حمل و نقل کاال و توجاه  

(.» 21، .9331فلااور،«)زیاااد دولاات بااه تجااارت خلاایج فااارس بااود

انگلیساای هااا در دوره ساجااار بااه ساارعت رسیبااان پرت ااالی، هلناادی، 

هاای گونااگونی را در   فرانسوی خود را از میدان خارج کرده و امتیااز 

از شاهان ساجار اخذ و در سواحل خلایج فاارس    زمینه تجارت و غیره

 .(2و9شکل)مستقر شدند

 

 
 (1932.منبع)غالمزاده،کنسولگری انگلیس در زمان قاجار:1 شکل

 

 
دید از تراس کانون .1931: کنسولگری انگلیس در حال مرمت در سال2شکل

 (نگارندگانمنبع) فرهنگی کودکان به بنا.
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بر شرکت های انگلیسی، فرانسویان، هندیان و یهودیان هند نیز عالوه 

در ایران فعالیت تجاری داشتند.تجارت دریایی و کشتی های بازرگانی 

روس در خلیج فارس از مهمترین فعالیت هاای سیاسای، بازرگاانی و    

افشاار  «)حمل و نقل روس ها در جنوب ایران، مخصوصا بوشاهر باود.  

 61( این شهر درزمان ساجار در حدود 331تا331، .9361سیستانی،

هزارنفر جمعیت داشته و حضور بیشترین نماینادگی خاارجی در آن،   

در » بستری مناسب برای تبادل فرهنگی و اجتمااعی را بوجاود آورد.  

این بندر امکان تجارت های بزرگ با مشارکت عام وجود داشت.جامعه 

کوچک می تواند بازرگانی شهر متوجه شده بود که تجارت انفرادی و 

جاااای خاااود را باااه شاااراکت هاااا و شااارکت هاااای بااازرگ      

(. بنابراین، فرهنگ ارتباط و تعامال،  31و11، .9312مرباغی،«)بدهد

 با پیشرفت تجارت، به زندگی روزمره مردم عادی نیز راه پیدا کرد.  

 

 تاثیرات تجارت بر نهادهای مختلف جامعه بوشهر
ر جوامع، فرهنگ متفاوتی را تعامل، شراکت و گستردگی ارتباط با دیگ

در بوشهر بوجود آورد.به گفته محمدحساین ساعادت، تااریو ناویس     

بوشهری، خانواده هایی که در ایان شاهر اسامات داشاتند، دو طبقاه      

هرچناد   (.43، .9311بودند:اصحاب علم و اصحاب تجارت)ساعادت، 

این دو گروه بسیار معدود و انگشت شمار بوده اما تاثیرات باه سازایی   

ر جامعه بوشهر داشته به طوریکه جامعه صیادان و ماهیگیران باوجود ب

جمعیتی بسیار بیشتر، در درجات بعدی سرار گرفته اند.با این اوصااف،  

تاریو بوشهر نشان داده که پیدایش علام نیاز در ایان شاهر، مادیون      

طبقه تاجر بوده است. در تاریو چاپ و چاپخانه در بوشاهر آماده کاه    

مدرسه سعادت،از نخستین مدرسه ها در ایاران، نیااز   تقاضای احداث 

بازرگاناان باه دلیال    »عینی جامعه بازرگان این بندر مهم ایاران باود.  

دادوستد با هندوستان و کشورهای اروپایی از یاک ساو و کشاورهای    

دان و همسایه و عربی از ساوی دیگار، نیااز مبارم باه منشایان زباان       

 «حساااااااااابدارهای تحصااااااااایل کااااااااارده داشاااااااااتند

 ( 994، .9312)مرباغی،(3یر)تصو

 

 
: مدرسه سعادت در سال های اولیه.منبع)آرشیو دانشگاه علوم 9تصویر

 پزشکی بوشهر(

 

نقاش تجاار بوشاهری در    »و به گفته خدیجه حساین زاده در مقالاه   

،بازرگاناان بوشاهری،   « تاسیس و تداوم کار مدرساه ساعادت بوشاهر   

یش مدرسه و طبقه با پیدا3اساس پیشرفت مدرسه را شکل می دادند.

تحصیل کرده، روزنامه، چاپخانه، تلگراف، پست ، تلفن و ... نیز به این 

(که ریشه های  نوگرایی را باخود 33، .9311شهر راه یافته)سعادت،

بنابراین، به لحاظ تاریو مدرنیسم و جذب ابزارهاای  »به همراه داشت.

اید از جملاه  فرهنگی و ارتباطی مدرن غربی در ایران، بندر بوشهر را ب

( 22، .9311یاحساینی، «)شهرهای پیشتاز و پیشگام به شامار آورد 

که این نوگرایی را می توان حاصل هماان تعامال و ارتبااط باا دیگار      

این نوگرایی بر عکس تهران، ماهیت دولتی و درباری »جوامع دانست.

نداشاته و طبقاات متوساط و حتاای پاایین تار نیاز در آن مشااارکت       

(.ازنتایج این نوگرایی ها می تاوان باه   33، .9311سعادت،«)داشتند

ساخت فضاهای معماری جدید مانناد مهماان خاناه، اتااق تجاارت و      

 411کنسولگری ها اشاره کرد. در سفرنامه آبه کاره گفتاه شاده کاه    

سال پیش، خانه های زیادی در این شهر بارای اساکان خاارجی هاا     

و رسات  (Guest House)وجود داشت.این خانه ها به نام گست هاوس 

، به مهمانان خارجی و داخلی خدمات مای داد  (Rest House ) هاوس

که عالوه بر کاربری اصلی و ذاتی خاود، محلای بارای گاذران اوساات      

فراغت ثروتمندان شهر نیز بوده اسات.پیدایش ایان ناوض فضااها نیاز      

نشان دهنده آغاز نفوذ گوشه هایی از فرهنگ غربای بار جامعاه ایان     

.کاروانسرا در ایران همواره به عنوان یک فضای اساامتی  شهر می باشد

بین راهی برای استراحت مسافران تلقی شده اما در بوشهر ایان فضاا   

کم کم جای خود را به مهمان خانه ها داده است که به مراتب فضایی 

 (4)تصویر متفاوت تر از کاروانسرا می باشد

 

 
 .منبعصرالدین شاه قاجاربوشهر در دوره نا مهمان خانه ای در :1تصویر

 (1932)غالمزاده،

                                                 
رجوض شود به کتاب مجموعه مقاالت همایش نقش اسناد در تااریو   3

 نگاری استان بوشهر بوشهر تالیف غالمحسین نرامی
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نیز از جمله فضاهای مورد نیاز بازرگانان باوده کاه باه    4اتاق تجارت »

-ترابای «)منرور انجام امور بازرگانی و دادوساتد بوجاود آماده اسات    

انبارنگهاداری کااال نیاز از جملاه فضااهای      (.»39، .9311فارسانی،

ای چوبی چنادل پوشاانده   وابسته به آن بوده که با سقفی بلند وتیره

شده بود.به طور کلی از طبقه همکف به عنوان انبار نگهداری کاال و از 

-غالماازاده«)طبقااه اول بااه عنااوان دفتاار کااار اسااتفاده ماای کردنااد

اما این ناوگرایی هاا تنهاا باه سااختمان هاای        (.66، .9312جفره،

 مربوط به امور تجاری مربوط نمی شود.آنچه که بیش از همه در بافت

سدیم بوشهر خودنمایی می کند، معماری سااختمان هاای مساکونی    

طبقه متوسط و حتی پایین تر می باشد.اگرچه که معماری این شاهر  

در طول سالیان، می تواند برگرفته از کشورهای دیگر باشد اما هویات  

و یگانگی در این بناها آنچنان سوی بوده که مانند آن را در نمونه های 

یافت.بنابراین نمی توان این معماری را تنها تقلیدی  امروزی نمی توان

از معماری دیگر کشورها دانست چرا که مانند معماری بناهای اواخار  

دوران ساجار و دوران پهلوی نبوده و دارای هویتی ایرانی و بومی مای  

 باشد.

 

 بوشهر دوره قاجار در تاثیرات تجارت در شهرسازی
دارند، شکل گیری معماری بر اساس آنچه که بسیاری از محققان باور 

خاساتگاه هاای فرهنگای    »فرهنگ است.آموس راپااپورت در مقالاه    

، به عامل فرهنگ در طراحی هاا و سااخت و ساازها اشااره     «معماری

کرده و بیان می کند که محیط های سازگار، چون در انطباق با انسان 

 و فرهنگشان شکل مای گیرناد، عموماا نسابت باه زماانی کاه افاراد        

دهند، تنش کمتری را بروز  مجبورند تا خود را با محیطی سازگار وفق

.دکتاار محساان حبیباای نیااز   (Rapoport,1972, 2-20)دماای دهناا 

، معمااری را در حیطاه   « فرهنگ و معمااری »درمصاحبه ای با نشریه

» امور فرهنگی سرار داده و آن را به عنوان سند هویت ملی مای داناد.  

را می توان بیش از هر چیزی باه تفااوت    بنابراین، تفاوت در معماری

 (. 9319حبیبی،«)فرهنگ ها نسبت داد

آنچه که در معماری بافت سدیم بوشهر مشاهده مای شاود، سااخت و    

سازهایی از دوران ساجار بوده که در عاین ساادگی هااهری، تفکارات     

مهمی را در پشت خود دارد.در دید اول، خانه هایی با نماای سافید و   

شده که هیچ گونه تزییناتی را درخود نداشته و تنها باا  ساده مشاهده 

ایان  »بازشوهایی در طبقات و جان پناه هایی در بام ترکیب شده اناد. 

نمای سفید، شباهت زیادی به نوض پوشش مردم نواحی ساحلی داشته 

که به دلیل گرمای هوا و تابش آزاردهنده آفتاب، از جامه ها و پارچاه  

 (6و1)تصویر (13، .9333)نرری،«های سفید سود می جویند

 

                                                 
عمده و صاحبان صنایع برای هماهنگی  تشکلی است که در آن تجار 4

فعالیت های خود و چاناه زنای باا نهادهاای حکاومتی بارای تاامین        

 منافعشان تالش می کنند

 
: جبهه شمالی بافت قدیم بوشهر.منبع)آرشیو اداره راه و شهرسازی 5تصویر 

 بوشهر(

 

 
 :نمایی از خانه ایرانی و همسایگی آن.منبع)نگارندگان(6تصویر

 

اما این معماری تنها در خانه های مسکونی دیاده نمای شاود.بلکه در    

تجاار و ... نیاز    لگری،عمارت هاای بناهایی همچون بدنه باازار، کنساو  

دیده شده که نشان از یکدست بودن ایان معمااری دارد و ایان ناوض     

هماهنگی، ریشه در بوم و فرهنگ یکسان این منطقه دارد. اگرچه کاه  

اینگونه معماری در بندر لنگه و برخی کشورهای حاشیه خلیج فاارس  

مانند کویت وبحرین نیز دیده می شود اما زندگی در ایان فضااها، باا    

هر متفاوت بوده که می توان تفاوت فرهنگی را یکی از مهمتارین  بوش

فرهناگ دوره ساجاار در بوشاهر، حاصال     » عوامل آن درنرار گرفات.  

 91فرهنگ جامعه سرمایه ساالر و بازرگان است.در دهه های آخر سرن

، بندر بوشهر ویزگی های جوامع متمادن و مادرن را    21و اوایل سرن 

است اروپایی سارار مای گیرد.معمااری    کسب کرده، به طوریکه در سی

ساااده، روان، گویااا و اجتماااعی بوشااهر حاصاال ایاان سیاساات        

(. عبدالرسول خیراندیش نیز در مقدمه 941، .9312مرباغی،«)است

کتاب تاریو بوشهر، دلیل این تفااوت کالباد باا ساایر نقااط ایاران را       

تفکری  ارتباط با هند و استصاد جهانی دانسته که این تفاوت، به ایجاد

نااااو در ساااااخت بناهااااا در ایاااان شااااهر خااااتم شااااده       

تیرهای چوبی سقف یاا  » (. به طور مثال،33، .9311است)سعادت،

چندل از زنگبار، چوب در و پنجره و چهارتراش های آن از هند، ساج 

از ساایام، چااوب ساارر از سااریالنکا و شیشااه هااای رنگاای از هنااد و 

(. در 63.، 9312مرباااغی،«)انگلسااتان بااه بوشااهر وارد ماای شااد  
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اینصورت، وارد شدن آثاری از شیوه های معماری کشورهای مختلاف  

بااه ایاان شااهر و تاثیرپااذیری از آن هااا، غیرمعقوالنااه بااه نراار نماای 

آید.بنابراین تفاوت در جزییات معماری می تواند در کالبد معمااری و  

 شیوه شهرسازی نیز تاثیرگذار باشد

دیان،  »ن بر اساس الگوی از نرر شهرسازی، عموما تمام شهرهای ایرا

ساخته شده اند.از نمونه های بارز آن مای تاوان باه    « بازار و حکومت

بخش های تاریخی یزد و اصفهان اشاره کرد.اما در بوشهر الگاویی باه   

این شکل وجود نداشته و تمامی کاربری ها در کنار یکادیگر و بادون   

 .(3)تصویرهیچگونه تفاوتی دیده می شوند

 

 
هجری  1995هوایی بافت تاریخی بوشهر در سال : عکس 7تصویر

 آرشیو سازمان نقشه برداری کشور( (شمسی.منبع

 

به عبارت دیگر تمایزی میان منزلت اجتماعی و منزلت استصادی و یاا  

معماااری بناهااای حکااومتی، و معماااری بناهااای مسااکونی طبقااات  

درحقیقت، مناسابات  »اجتماعی متوسط و حتی پایین تر وجود ندارد.

تماعی، تعیین کننده نقش اندام های شاهری مای باشد.مناسابات    اج

اجتماعی جامعه بوشهر، بیش از آن که متکای بار خواناواده و ایال و     

سبیله باشد، با مناسبات تجاری و روابط پیوسته اجتماعی با خاودی و  

(.و اینگوناه ارتبااط،   41، .9312مربااغی، «)بیگانه شکل گرفته است

مدرن است.لزوم ارتبااط باا دیگاران، از     الزمه شکل گیری یک جامعه

دیرباز در خلق و خو و فرهنگ جامعه بوشهر تاثیر گذاشته به طوریکه 

بااز باودن تماام    »را نسبت داده اند. « غریب نواز»به این مردم صفت 

کوچه های بافت تاریخی بوشهر و عدم وجود بن بست در آن، حرکت 

هیچ مکانی، گنگ به نرر  آزاد و سیال را در تمام جهات فراهم کرده و

نمی رسد.این نوض وضوح و سیالیت معابر و فضاها، استعاره ای از برون 

 (.  11همان، .«)نگری و باز بودن جامعه است

 

نتایج گستردگی ارتباا  برگرفتاه از فرهناد، در روش    

 زندگی مردم در ارتبا  با کالبد معماری بوشهر
ت تنوعاات در شاکل   ، علا «شکل خانه و فرهناگ »راپاپورت در کتاب

خانه را در نرام های اعتقادی که خود بار فعالیات هاای روزماره ای     

چون غذاخوردن، خوابیادن، نشساتن و برخای عوامال چاون شاکل       

خانواده، مسئله محرمیت و ... تاثیر گذاشته، می داناد کاه باه هماین     

شاااایوه، معماااااری را نیااااز تحاااات تاااااثیر خااااود درماااای     

شاکل گرفتاه از گساتردگی    . برون نگاری  (Rapoport,1981)آورد

روابط تجاری با دیگر کشورها که به طور ویژه ای در روابط اجتمااعی  

مردم بوشهر ریشه دوانده نیز تنها در شهرسازی نمود نیافته، بلکه بار  

روش زندگی آن ها در فضااهای معمااری نیاز تااثیر گذاشاته اسات.       

ی آنچنان که مرحوم پیرنیا در کتااب خاود ساه اصال معمااری ایرانا      

اسالمی را رعایت سلسله مراتب عماومی، نیماه عماومی و خصوصای     

دانسته و آن را مطابق با شیوه زندگی ایرانیان می داند اما این سلسله 

مراتب در بوشهر، معنای دیگری باه خاود گرفتاه اسات.مثال اگار باه       

معماری خانه طباطبایی ها در یزد نگاه کنیم میبینیم که باا ورود باه   

هشتی، ارتباط با بیرون به طور کلی سطع می شاود.به   بنا و گذشتن از

عبارت دیگر وجود فضاهای عماومی، نیماه عماومی و خصوصای، در     

ارتباط با ساکنان بنا می باشد.به طور مثال فضایی مانناد ایاوان، کاه    

یک فضای نیمه عمومی و بااز تلقای مای شاود، فقاط در ارتبااط باا        

ر اینگوناه نیسات. معمااری    ساکنان بنا می باشد.اما در معماری بوشه

بوشهر همانند معماری یزد، بسته و درون گرا نبوده و تمایال دارد تاا   

بیشتر با محیط بیرونی ارتباط داشته باشد .باه عباارت دیگار،در ایان     

معماری لزوم ارتباط با افراد بیرون از بنا، بیش از هر جایی دیده مای  

نیمه عماومی بناا   که فضاهای  6و شناشیر 1شود.عناصری مانند طارمه

محسوب می شوند، به گونه ای طراحی شده تاا بتواناد میاان درون و    

 (3)تصویربیرون بنا، ارتباط برسرار کند

 
 مکنزی.منبع)نگارندگان(گری :نمایی از طارمه شرکت کشتیرانی 8تصویر

 

                                                 
در معماری بوشهرفضایی است از یک طرف باز و گاهی بدون ساقف   1

و به عنوان نشایمن موسات فصالی و ارتبااط دهناده چندفضاا ماورد        

 ( 9333استفاده سرار می گیرد)معماریان،
شناشیر یا شناشیل از عناصر معماری بومی ساواحل خلایج فاارس     6

بوده که هاهری شبیه بالکن)در معماری پرت ال( داشته و باه عناوان   

حلقاااااااه ای از برونگرایااااااای و درونگرایااااااای محساااااااوب                                     

 (9333می شود)معماریان،
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اما گستردگی ارتباط با فضای بیرونی به همین جا خاتم نمای شاود.    

ر جبهه های مختلف بناها نیز اگرچه کاه در  وجود تعداد زیاد بازشو د

نگاه اول به دلیل شرایط اسلیمی و ایجاد کاوران در فضااهای داخلای    

بوده اما هدف اصلی آن ایجاد ارتباط با بیرون بنا می باشاد.در بعضای   

خانه ها که تنها کوچه باریکی آنها را از یکدیگر جادا کارده مشااهده    

از کردن درها، امکان دید به درون می شود که در طبقه اول و دوم با ب

خانه همسایه و صحبت با یکدیگر نیز وجود داشته و در ماوارد لازوم،   

توسط درهای کرکره ای دید را کنترل کرده کاه ایان نشاان دهناده     

 ترکیب صحیح محرمیت در کنار ارتباطات اجتماعی می باشد.

 

 
 عمارت دهدشتی و بنای مجاور آن.منبع)نگارندگان(:3تصویر

 

عالوه بر آن در بوشهر از پشت بام خانه ها نیز به عنوان مکاانی بارای   

زندگی استفاده می شاده کاه فعالیات هاایی از سبیال غاذا خاوردن،        

استراحت و گفتگو در آن شکل می گرفت. از آنجا که پشت بام خاناه  

ها در یک تراز سرار داشته به صورتی طراحی می شده تا باه یکادیگر   

همسایگان بتوانند با یکدیگر معاشارت کارده و باه     راه داشته باشند.و

گفتگو بپردازند.اما همواره از کرکره های زیباای چاوبی بارای ایجااد     

تفاده شاده تاا محرمیات نیاز حفاظ      حایلی نسبی در پشات باام اسا   

 (99و91شود)تصویر

 

 
 (:پشت بام اول عمارت دهدشتی.منبع)نگارندگان11تصویر

 

 

 
 .منبع)نگارندگان(هدشتیپشت بام دوم عمارت د :11شکل

 

اما در بندر لنگه و کشورهای حاشیه خلیج فاارس، بااوجود شاباهت     

معماری آن ها به بوشهر، اینگونه روش زندگی دیده نمی شود.در این 

مناطق اگرچه پشت بام ها به یکدیگر دید داشته اما کاربردی به ایان  

 شااکل ندارنااد.راپاپورت در ایاان زمینااه اشاااره ماای کنااد کااه صاارف

همجواری افراد با هم نمی تواند منجر به ارتباط آن ها شاود و حتای   

در برخی موارد، خود به خود عاملی برای کناره گیری و یا حتی تضاد 

.بناابراین، آنچاه در فضااهای    (Rapoport,1981)تبدیل مای شاود  

معماری بوشهر همچون پشت بام، ارتباط همسایگی را برسارار کارده،   

که حاصل تجارت « ارتباط با دیگران»فرهنگ مجاورت نمی باشد بلکه

گسترده با جوامع خارجی است بر این معماری غالاب شاده و باه آن    

معنا بخشیده است.این معماری، با همزیستی ارتباط کاه الزماه یاک    

جامعه مدرن بوده، و با محرمیت کاه مهمتارین ویژگای فرهنگای در     

 یافته است.  معماری ایرانی محسوب می شده به شیوه ای صحیح رشد

 نتیجه گیری
آنچه که در معماری دوره ساجار بوشهر را برجسته تار از نموناه هاای    

مشابه نموده، روش زندگی ادغام شده با کالبد معماری آن بوده که در 

کمتر جایی دیده شده است.فرهنگ جامعه بازرگان در بوشهر آنچنان 

کل داده و در تاثیرگذار بوده که روش زندگی مردم این شهر را نیز شا 

کنار معماری آن، به نمونه ای خا  در ایاران تبادیل شاده اسات.از     

ساخت مدرسه، کنسولگری هاا و عماارت هاای تجاار بازرگ بوشاهر       

گرفته تا بناهای مسکونی مردم عادی که مهمترین آثار به جا مانده از 

معماری این شهر می باشند، تاثیرات زیاادی از مناسابات تجااری باا     

ا پذیرفته اند.ساخت مدرسه به دلیل نیاز جامعه بازرگاان  دیگر کشوره

به باسواد بودن افراد و بهره گیری از آن ها در امور تجااری باا دیگار    

کشورها بوده است.تعداد زیاد کنسولگری ها در بوشهر نیز، گستردگی 

مناسبات سیاسی و تجاری با دیگر کشورها را نشان مای دهاد.ترکیب   

وریکه هیچ گونه تداخلی از نرار فعاالیتی باا    فضای کار و زندگی به ط

یکدیگر نداشته نیز از عمارت های تجار آن دوره برداشت مای شاود.و   
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مهمترین نمود معماری در بوشهر که به خاوبی از عامال تجاارت باه     

تااثیر پذیرفتاه، بناهاای    « ارتبااط باا دیگاران   »عنوان منشأ فرهناگ  

ار بااوده مسااکونی هسااتند کااه روش زناادگی خاصاای در آن برساار   

است.اینگونه ارتباط داشتن با همجواری ها، باعث ایجاد یکپاارچگی و  

نرم در کالبد شده که مهمتر از آن، وحدت در میان مردم را به همراه 

محله مجازا باا زباان و آداب     4داشته است.اگرچه بوشهر سدیم دارای 

گوناگون بوده اما فرهنگ اجتماعی در نهایت باه اتحااد ایان محاالت     

داده است.به عبارت دیگر، با وجود ناهمگنی، گوناه ای همگنای   شکل 

در بافت تاریخی بوشهر وجود دارد.همانگونه کاه راپااپورت در زمیناه    

محله های همگن بیان می کند که اینگونه محالت از منرار طراحای   

شهری موجب شکل گیری یاک شخصایت منساجم در گوشاه ای از     

د ناشی از فرهنگ واحد این شهر می شود)همان(.همه این ها می توان

باوده کاه در   « اهمیت ارتبااط باا دیگاران   »مردم باشد که برگرفته از 

نهایت از مناسبات تجاری این منطقه نشأت گرفته است.اما امروزه این 

انسجام در ارتباطات و نهایتا در محالت بسیار کم رنگ شاده و ماردم   

ندگی و محایط  سعی بر کم کردن هرچه بیشتر ارتباط با یکدیگر در ز

اجتماعی خود هستند چراکه این فرهنگ درطول دوران های مختلف، 

ارزش خود را از دست داده و در جامعه ای که ارتباطات کم رناگ تار   
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