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بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان
مسلمان خانههای قجری بوشهر در شکلگیری
سلسلهمراتب محرمیّت فضای ورودی
4

ندا ناصری ،1کورش مومنی ،*2محمدامیر کاکیزاده ،3بهزاد وثیق

 .1کارشناس ارشد معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه جندی شاپور ،دزفول ،ایران
 .2استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه جندی شاپور ،دزفول ،ایران
 .3کارشناس ارشد معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول ،درفول ،ایران
 .4استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول ،درفول ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ، 59/3/11 :تاریخ پذیرش نهایی)59/5/29 :

چکیده
محرمیّت یکی از ارکان اصلی معماری اسالمی است که هم قرآن و هم سخنان اهلبیت ،رعایت آن را در خانه امری
مهم و الزمهی رسیدن به آرامش خانواده برشمردهاند .در خانههای بناشدده در دوران اسدالمی ،اید اصدل بداارزش
معماری بهخوبی رعایت شده اما متأسفانه امروزه در ساخت خانهها نادیده گرفته میشود؛ بنابرای بررسی خانههدای
سنتی که اصل محرمیّت در آنها رعایت شده میتواند راهگشای معماران در بازشناسی و بهکدارگیری اید اصدل در
معماری مسک باشد .سلسلهمراتب ورودی که از عوامل ایجاد محرمیّت در خانههدا بدوده اسدت؛ نشدأ گرفتده از
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اعتقادا

مذهبی ،فرهنگی ،اجتماعی و برخی عوامل دیگر است که تابهحال بدان پرداخته نشده است .بسته به همی

عوامل ،ای سلسلهمراتب طوالنیتر و یا کوتاهتر میشده است .بافت تاریخی شهر بوشهر یکی از مناطقی اسدت کده
ای اصل در آن بهخوبی رعایت شده است .بر همی اصل ای نوشتار سعی دارد که به بررسی سلسلهمراتب محرمیّت
در ورودی خانههای تاریخی شهر بوشهر بپردازد و مقایسهای میان سلسلهمراتبِ ورودی خانهها و ارتباط آن با شغل
مالکان بناها صور دهد .ای تحقیق با بهکارگیری روش توصیفی -تحلیلی صور گرفته است و در آن به ارائدهی
تعاریف و مصادیق رعایت اصل محرمیّت در اسالم ،با استفاده از منابع کتابخانهای و مقاال معتبر و بررسی خانههای
شهر بوشهر با مشاهده مستقیم از بنا ،بهکارگیری نقشهها و مصاحبه حضوری از افراد بومی و متخصص پرداختهشده
است .با بررسی یافتههای ای تحقیق مشخص گردید که شغل و سطح اجتماعی افراد در شکلگیری سلسلهمراتدب
ورودی خانههای قجری مالکان مسلمان بوشهر ،تأثیرگذار بوده است .بدی گونه که خانهی صاحبان مشاغل ریاستی
به دلیل رفتوآمد مکرر کارگزاران مهم دولتی ،بیشتری میزان سلسلهمراتدب محرمیّدت را دارندد ،در مرتبده بعددی
خانههای تجار و طبیبان شهر قرار میگیرند که به دلیل رفتوآمد زیاد خریداران و مردم عادی ،از سدطح محرمیّدت
نسبتاً زیادی برخوردار هستند و در سطوح پایی تر که افراد دارای مشاغل کارمندی و با سطح اجتمداعی متوسد را
شامل میشود ،با کمتری میزان سلسلهمراتب محرمیّت در میان خانههای موردبررسی روبرو هستیم.

*

نویسنده مسئول مکاتبا :

E-mail: k_momeni@jsu.ac.ir
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واژگان کلیدی
محرمیّت ،سلسلهمراتب ،شغل و سطح اجتماعی ،خانههای تاریخی بوشهر ،فضای ورودی.

مقدمه
هر انسان مسلمان در طی زندگی خویش از آیی ها ،مناسک و

«مسک سنتی محرمیّت را با خلق فضای جدیدد و بدراسداس

روشهایی بهره میگیرد کده از دید مبدی اسدالم سر شدمه

ایجاد حرمت برای ساکنی و واردی ایجاد مدینمایدد .انسدان

گرفتهاند .ای آیی ها عموماً در حوزه معماری ،شامل کالبدها و

سنتی ویژگی تفکیک بیرونی و اندرونی و همچندی انحدرا

معناهای دسترسی و سازمان فضایی -حرکتی وی میباشد .در

دیدد در ورودی را بدرای ایجدداد مفهدوم حجداب و محرمیّددت

بسیاری از منابع اسالمی همچون آیا

قرآن ،احادیث نبوی و

برمیگزیند و خلق میکند» (مسائلی .)32 ،13۱۱

را مشاهده نمود .آیا و تفاسدیر

خصوصی در کنار تکریم مهمان توجه داشتهاند و برای انجدام

محتوایی و گاه حتی شناسدایی

آن ،هم از الگوی تدداخل قلمدرو در فضدای واحدد و هدم از

عناصر کالبدی در معمداری اسدت .مسدلمی در طدول تداریخ

الگوی مجزا نمودن مکان آنها اسدتفاده نمدودهاندد (معماریدان،

معماری و شهرسازی اسالمی ،با تکیه بر ای دستورا  ،فدار

طغرالجردی و کمالی پور  .)۶ ،13۱5همی امر است که سبب

از زمان و مکان ،انواعی از معماری را به وجدود آوردهاندد کده

ایجاد سلسلهمراتب محرمیّدت در فضداهای معمداری اسدالمی

خانه یکی از مهمتری ای گونههای کاربردی است« .طراحدی

گردیده است .شیوههدای ایجداد سلسدلهمراتدب محرمیّدت در

خانههای سنتی مسلمانان برگرفته از رهنمودها و قوانی شدر

خانههای اسالمی ،از عوامل متعددی ریشه میگیرند که بسدته

اسالمی است که از قرآن بدرگرفتده شدده اسدت» (2015,13

به نو جغرافیا ،نحوهی زیست ،تمایل فرهنگدی و  ...متفداو

 .(Othman, Arid & Buysخانه بهمثابه امنیت ،حریم و مفهدوم

میگردد .با بررسی معماری نقاطی از پهنه اسدالمی ،مدیتدوان

عینی محرمیّت در معماری اسالمی و زیست مسلمی  ،جایگاه

عناصری نوی در تأثیرگذاری محرمیّت بر سامانه فضایی خانه

ویژهای را از آن خدود کدرده اسدت .بده همدی سدبب مفهدوم

را مشاهده نمود که پیش از ای موردتوجده قدرار نگرفتدهاندد.

سلسلهمراتب و محرمیّت ،در تمامی مراحل دسترسی ،از حوزه

عمده ای نقداط ،شدهرهایی از جغرافیدای اسدالم هسدتند کده

کددالن ماننددد حددوزه شددهری تددا حددوزه خددرد ماننددد خاندده در

عناصری مانند تجار

و معیشت بازرگدانی ،در آن بدرجسدته

پدیدآوران مکان و فضدای اسدالمی ،جداری و سداری اسدت.

بوده است .بندر بوشهر ،بهعنوان یکی از مهمتری ای شهرها،

انسان مسلمان برای رسیدن به امنیت نیازمند حریمی است که

در ای مقاله موردتوجه قرارگرفته اسدت و نگارنددگان توجده

با پشت سرگذاشت سلسلهمراتبی ،از درون شهر به محلده و از

ویژهای بر متغیر شغلی ،در گونه شناسی عناصر سلسلهمراتدب

محله به خانه برسد .وی با طی کدردن اید سلسدلهمراتدب از

محرمیّت در معماری خانه های بوشهر دارند« .بوشهر ،شدهری

عرصهی عمومی به عرصهی نیمه عمومی د نیمدهخصوصدی و

است با بافت بندری در جنوب ایران و مرکز خلیجفارس که از

بعد از آن به عرصدهی خصوصی وارد میشود .خانه که بدرای

ارزش جهانی برخوردار است و ای ارزش تاریخی -فرهنگی

انسان مکان خصوصی محسوب میگدردد ،خدود نیدز نیازمندد

وابسته به معماری بدومی ،شهرسدازی و معمداری اید بافدت

وجود حریمی است که به امنیدت و کیفیدت مطلدوبِ فضدایی

شهری است» (کریمدی )۱۶ ،1351؛ بندابرای شدناخت بافدت

مدنظر انسان برسد .خانه حریمی است که انسان در آن آرامش

بوشهر ،جهت تقویت هویت بومی منطقه و بقای گونههای بدا

در

هویت موجود ،امری عروری است .متأسفانه با وجود اهمیت

طراحی فضای درون خانه ،پیشبینی میدزان حدریم آن اسدت؛

بافت تاریخی ای شهر در فرهنگ معماری ایران تدا بده حدال

اشاراتی نغز از ای دستورا
آنها ،گاه نشاندهندهی تأکیدا

خود را بازمییابد و بده همدی سدبب از مهمتدری نکدا

عنصر کارکردی زیست روزمره مسلمی در عرصه خصوصی،

خانههای قاجداری بوشدهر کده از بداارزشتدری نموندههدای

دارای کاربستها و ساختارهایی است که میتوان از آن جمله

معماری بومی در بافت تاریخی بوشدهر مدیباشدند؛ بدهعندوان

به تولید سامانه محرمیّت و سلسلهمراتب فضایی اشداره نمدود.

نمونههای موردبررسی در ای مقاله انتخاب گردیدهاند.
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بنابرای میتوان نی پنداشت کده خانده بدهعندوان مهمتدری

توجه ندانی بده آن صدور
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ائمه علیهمالسالم و سایر نوشتارهای مربدوط بده آن مدیتدوان

خانددههددای ایرانددی عموم داً بدده موعددو رعایددت حددریم

بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانههای
قجری بوشهر در شکلگیری سلسلهمراتب محرمیّت فضای ورودی

 -1سؤاالت تحقیق




عکاسی و فیلمبرداری مورداستفاده قرار گرفتند تدا نگارنددگان

محرمیّت و سلسلهمراتب حدریم در خاندههدای تداریخی

بتوانند تصاویر مناسبی تهیه و از آنها برای تکمیل اطالعدا

بوشهر ،ه ارتباطی با شغل مالک خانه داشدته و گونده

تجزیه و تحلیل دادهها استفاده نمایند .دیگر ابزار ویژه مشاهده

عامل شغل و سطح اجتماعی مالکان خانههای تاریخی در

در ای تحقیق ،استفاده از کدار هدای مشداهدهی تهیده شدده

ایجاد سلسله مراتب محرمیّت در کالبد بنا تأثیرگذار بدوده

توس نگارندگان بود .ای کار ها حداوی تعددادی سدؤال و

و

است؟

عبار

دسدددتهبنددددی ورودی خاندددههدددای بوشدددهر براسددداس

موردنظر بوده که با توجه به مطالعا

سلسلهمراتب محرمیّت و ارتبداط آن بدا مؤلفدهی شدغلی

خانهها و بازبینی نقشههای ای بناها ،از پدیش تنظدیم گردیدده

مالکان گونه است؟

مربوط به سلسلهمراتب و فضاهای ورودی خاندههدای

بود .پ

از جمعآوری برداشتهای تصدویری و کدار هدای

مشاهده ،نگارندگان اطالعا

 -2روش تحقیق
ای تحقیق با هد

قرار داده و پ
شناخت و بررسی سلسلهمراتب محرمیّت

نگارندگان در مورد ای

جمعآوریشده را مورد بدازبینی

از کنترل ،صحت نقشههای موجود را بررسی

نمودند .با استفاده از نقشههای موجدود اید بناهدا ،اطالعدا

در خانههای تاریخی شهر بوشهر و ارتباط ای موعو با عامل

موردنظر نگارندگان تا حدودی به دست آمد اما بدا توجده بده

پذیرفتده

حضور محقق در محی و برقراری ارتبداط مسدتقیم بدا بناهدا،

است .در اید راسدتا بدا بهدرهگیدری از تعداریف محرمیّدت و

اطالعا

واقعی و دقیقی به دست آمد؛ بنابرای روش مشاهده

سلسددلهمراتددب آن ،نددوعی گوندده شناس دی و مقایسددهای بددی

جهت کنترل اطالعدا

سلسلهمراتبِ ورود به خانههای بافت قددیم بوشدهر صدور

گرفت؛ بهنحویکه حضور یافت در فضای ورودی ای خانهها

دادهشددده اسددت؛ بنددابرای ای د مقالدده بددا بددهکددارگیری روش

و عکاسی و برداشتهای تصدویری از اید فضداها ،بده در

توصیفی -تحلیلی در دو بخش مبانی نظری و بخدش میددانی

بهتر نقشهها و وعوح سلسلهمراتب محرمیّت در اید فضداها

شغلی و سطح اجتماعی مالکدان اید بناهدا صدور

گدردآوری شدده مدورد اسدتفاده قدرار

آن که بررسی سلسلهمراتب ورودی خانههدای تداریخی شدهر

کمک شایانی نمود .اطالعا

بوشهر است ،تنظیم گردیده اسدت .بخدش مربدوط بده مبدانی

خانهها نیز ،با استفاده از کتب و اسناد کتابخانهای معتبر موجود

نظری تحقیق که در مقدمه تحقیق و سدپ

تحقیق مطرح شده ،به ارائه تعاریف و مصادیقی از محرمیّت و
سلسلهمراتب آن در اسالم پرداخته و عرور

بهکارگیری ای

سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر،

سایت های معتبر درزمیندهی گردشدگری اسدتان بوشدهر و بدا
مصاحبه از افراد مطلع بدومی در محلدههدای اید خاندههدا و

اصل را در معماری بهویژه در بنای مسک بیدان کدرده اسدت.

کارشناسان سازمان میراث فرهنگی بده دسدت آمدد .مصداحبه

ای بخش با استفاده از مطالعا کتابخانهای و بهکارگیری کتب

از پدیش

و مقاال

معتبر درزمینهی محرمیّت و رعایت آن در معمداری

بهصدور

مدنظم و بسدته و بدا اسدتفاده از سدؤاال

تنظیمشده صور

گرفته است و با بررسی و تطابق مصاحبا

ایرانی انجام یافته است .بخش بعدی مقاله که بررسی خانههای

و اطالعا

بوشهر و بخش میدانی تحقیق میباشد ،با اسدتفاده از مشداهده

شغل و سطح اجتماعی صاحبان ای بناها دست یافتند.

مکتوب ،نگارندگان به نتیجهگیری کلی درزمیندهی

مستقیم از بنا ،بدهکدارگیری مندابع و نقشدههدای معتبدر ،مندابع
کتابخانهای و سایتهای معتبرتحقق یافته است.

 -3ادبیات تحقیق
الزم

نسبت به خانههای کشورهای دیگر متمایز میسدازد .نحدوهی

محدل

دسترسی به فضاهای اصلی که از آن به نام سلسلهمراتدب یداد

مشداهده را مدورد بدازبینی و وارسدی قراردادندد .از آنجدا کدده

میشود یکی از ای ویژگیها اسدت .سلسدلهمراتدب در خدود

را

حاوی مفاهیمی مانندد محرمیّدت اسدت کده آن نیدز ریشده در

دربرداشتند و به دلیل فرسودگی و یدا مرمدت بناهدا ،دائمداً در

فرهنگ اسالمی ایرانی دارد .تحقیقا

پیشی نشان میدهد که

حال تغییر بودند ،وسدایل ثبدتکنندده تصدویر نظیدر دوربدی

فهم از ایجاد سلسلهمراتب تنها به حوزهی زمینههای فرهنگی،

است که نگارندگان قبدل از شدرو مشداهده ،اطالعدا
درباره خانه های مورد مشداهده را اخدذ نمدوده سدپ

مح دی هددای مددورد مشدداهده حجددم زی دادی از اطالعددا
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در ای تحقیق روش مشاهده از بناها بدی ترتیدب بدوده

خانه در ایران ویژگیهدای کالبددی مشخصدی دارد کده آن را
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در قالدب ادبیدا

و با استفاده از اطالعا

مربدوط بده شدغل مالکدان اید

مذهبی و یا مسائل اقلیمیارجا دادهشده است؛ درحالیکده بده

و مبانی نظری آن ،اصول فقهی اسالم ،آیا

نظر میرسد عوامدل دیگدری نیدز مدیتواندد در شدکلگیدری

کالم وحی ،گنجینهای ارزشمند در هدایت و توسعهی معماری

گونهبندی سلسلهمراتب در ای خانهها دخیل باشدد .پدیش از

و شهرسازی بوده است .دی اسالم بهعنوان یک روش تبیی و

ورود به موعو الزم است تا به مفهوم دقیدق کلمداتی دون

برنامهریزی زیست انسانی ،بده موعدو فدو الدذکر اشدارا

حریم ،محرمیّت و سلسلهمراتب ،در زمینههای شکلگیدری آن

ارزشمندی مینماید .خداوند در ای کتاب آسدمانی ،درآیدا

دستیابیم.

کتاب آسدمانی و

متعددی به مؤمنی دستور میدهد تا در حفظ حدریم ،رعایدت

1

 سلسلهمراتب در لغدتنامدهی آکسدفورد بددی گوندهتعریفشده است :سیستمی که در آن افراد ،عقاید ،باورهدا و...
برحسب اهمیت از باال به پایی طبقهبندی میشدود (

Hornby

 .)2005, 610در لغددتنامددهی جغرافیدا نیددز آمددده اسددت کدده

محرمیّت در ورود بده ابنیده و سدپ
4

مراتدب ورود فضداهای

داخلی خانه کوشا باشدند و بددی ترتیدب «ورود در مسدک
اسالمی با تعبیر سلسدلهمراتدب حضدور و محرمیّدت شدناخته
میشود» (وثیق ،پشوتنیزاده و بمانیان .)52 ،13۱5

سلسلهمراتب عبار

اسدت از هرگونده نظمدی از عدوارو و

 -سلسلهمراتب محرمیّت نیز یعنی سداماندهی و ترکیدب

پدیدهها که بهصور

یک طبقهبندی یا رتبهبنددی ککدر شدود

کالبددی یدا

فضاها و عناصر براسداس برخدی از خصوصدیا

( .)Mayhew 2003, 247ای اصدل از اصدول حداکم برجهدان

عملکردی که موجب پیدایش یک ترتیب بندی در مکانیدابی،

هستی و عالم وجدود اسدت و در هنرهدای سدنتی نیدز بسدیار

نحوهی قرارگیری ،تفکیک ،اسدتفاده و یدا مشداهدهی فضداها

موردتوجه قرارگرفته اسدت (محمددیان منصدور.)۶2 :13۱۶ ،

میشود (مهدوینژاد و ناگهانی )135۱؛ بنابرای سلسلهمراتدب

سلسله مراتب در معماری و شهرسازی ،فضاها و دسترسی بده

محرمیّت در خانه بهگونهای ایجاد میشود کده ورود بده خانده

آنها را براساس درجه اهمیت ،کنار هم قرار میدهدد (تقدوایی

توس فرایندی تددریجی و غیرمسدتقیم صدور

مدیگیدرد و

.)45 ،13۱۶

حریم خانه حفظ میشود .طی نمودن فضاها و اجازه ورود به

 حریم در لغت به معنای خانه ،پناهگاه و جدایی دور ازتعرو دیگران است و ریشهی خود را از واژهی حرم به معنی

آرامش را به ساکنی خانه ارائه میدهد.
ایجاد محرمیّت در فضا ،از دو جنبهی کالبددی و معندایی

کلمه عالوه بر مفهدوم لغدوی خدود ،بدار معندایی ویدژهای در

قابل ارزیابی و بررسی است .جنبهی کالبدی آن اصولی اسدت

حوزهی معماری بهویژه معمداری اسدالمی دارد .محرمیّدت از

که منجر به شکلگیری امنیت فضا مدیشدود و بحدث معندایی

اصولی است که از گذشتههای دور در معماری ایران به شم

حریم ،حفظ ارزشها و حرمتها در فضاهای معماری اسدت.

از اسدالم

یکی از عوامل ایجاد محرمیّت در کالبد ،سلسلهمراتدب اسدت.

است .قدمت اسناد رعایت محرمیّت در معماری ایدران ،مانندد

سلسلهمراتبی کده باعدث تفکیدک فضدای دروندی از بیروندی

وجود بناهای حیاط دار ،به شش هزار سال پیش برمدیگدردد.

میشود .طی نمودن فضاها و اجازهی ورود به هر فضا بر طبق

در کددا هددا و خانددههددای دورهی هخامنشددی و ساسددانی نیددز

سلسلهمراتبی صور میگیرد که نوعی آرامش را بده سداکنی

درونگرایی و حفظ فضدای خانده از نگداه بیگانگدان ازجملده

خانه ارائه میدهد .ای سلسلهمراتب از ابتددای ورودی یعندی

تجلیا

محرمیّت در فضا و کالبدد معمداری بدوده اسدت کده

پیشخوان شرو شده و بدا عناصدر مختلفدی از قبیدل هشدتی،

بهصور

حیاط مرکدزی ،درونگرایدی و یدا عددم خد دیدد

داالن ،روا  ،حیاط و  ...ادامه مییابد تا به فضای داخل خانده

میخورد ولی اوج شدکوفایی آن در معمداری پد

همان گونه کده بیدان گردیدد معمداری اسدالمی ،اوج نمدود و

نمیشود (سیفیان و محمودی  .)5 ،13۱۶تا بده حدال بررسدی

شکوفایی اصولی ون محرمیّت است« .در معماری اسالمی از

سلسلهمراتب ورودی تنها براساس شاخصههایی ون زمینهی

«محرمیّت و نداشت دید» بهعنوان یکی از معیارهدای طراحدی

فرهنگی ،مذهبی و ...بررسی شده و مسدائلی مانندد وعدعیت

در ساخت شهرهای اسالمی ندامبدرده شدده اسدت»( 3حکدیم

اقتصادی و یا سدطح اجتمداعی مدالکی منظدور نشدده اسدت؛

 .)13۱1ازآنجاکه معماری اسالمی بدر پایدهی اصدول اسدالمی

نگارندگان در ادامه با تکیه بر تعاریفی کده از مفهدوم حدریم و

استوار است ،در رواب معماری و شهرسازی ایرانی د اسالمی

محرمیّت ارائه گردید ،تالش نمودهاند تا زمیندههدای شدناخت
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مستقیم به داخل بنا پدیدار میشده است( 2معماریدان.)1313 ،

برسد؛ طوری که فضای داخل خانه بهیکباره از بیدرون دیدده
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قلمرویی که شایستگی دفا دارد ،مییابد (دهخدا  .)1311ای

هر فضا ،بر طبق سلسلهمراتبی صدور

مدیگیدرد کده ندوعی

بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانههای
قجری بوشهر در شکلگیری سلسلهمراتب محرمیّت فضای ورودی

سلسلهمراتب محرمیّت در خاندههدای بافدت قددیم بوشدهر را

جنوب ایران به بوشهر میرسید و جامعده شدهری بوشدهر بدا

وسعت دهند.

بهرهمندی از آن ،رفاه و رونق زندگی خویش را شکل مدیداد»
(خیراندیش )31 ،135۱؛ بنابرای وجود ای اماک سبب رواج

 -4بررسی سلسلهمراتب محرمیّت ورود به خانههای
بافت قدیم بوشهر

جغرافیایی و استراتژیک بوشهر بهعنوان یک بندر مهم تجاری،

شهر بوشدهر کده در جندوبغربدی ایدران و در جدوار دریدای

ظهور مراکزی همچون ادارهی گمر  ،اداره بندر ،تجارتخانهها

خلیجفارس واقعشده ،دارای بافتی با قدمت تاریخی است .ای
شهرِ بندری که حالت شدبهجزیدرهای دارد ،از سده طدر

مشاغل کارمندی گردید .همچنی بده دنبدال موقعیدت خدا

و همچنی کنسولگریهایی نظیر کنسولگری انگلدی

در اید

بده

شهر به شم میخورد .پیرو همدی موعدو  ،سداکنی بافدت

به خشکی متصدل اسدت .هسدتهی

قدیم بوشهر را عمدتاً تُجار و یا کارمنددان دولتدی وابسدته بده

اولیدهی بافدت قددیم بوشددهر در دماغدهی شدمالی اید شددهر

ادارههای گمر و اداره بندر و یا کارمندان کنسولگری تشکیل

واقعشده و متشکل از هار محلهی قدیمی (بهبهانی ،شنبدی،

میدادهاند؛ همچنی در میان ای ساکنی  ،افرادی با مشاغلِ مهمِ

دهدشتی و کوتی) اسدت .عوامدل متعدددی بدر شدکلگیدری

دولتی (نظیر کنسولگر و یا شهردار و )...نیز میزیستهاند .البتده

خانههای بافت قدیم بوشهر تأثیر گذاشتهاند که از جملده آنهدا

مشاغل دیگری دون کدارگری ،مداهیگیری و ...نیدز در بدی

میتوان به عوامل اقلیمی و محیطی ،فرهنگی ،اقتصادی ،امنیتی

بوشهریان رواج داشته است ولی به دلیدل وعدعیت اقتصدادی

خلیجفارس و از یکطر

فرهنگی دارد کده برگرفتده از ندو معیشدت و زنددگی در دو

معماری بیشتر ،عمار های تاریخی بهجای مانده در ای شهر

سدهی پیشی است .زندگی در بوشهر آن زمان ،نیازمند تعامل

عمدتاً متعلق به قشر مذکور مدیباشدند؛ بندابرای نموندههدای

و تکثر بود و معماری هم باید ای فرهنگ را بازتداب مدیداد.

موردبررسی ،متعلق به سه قشر مالکان کارمند و یا مشاغل آزاد

مشخصاً فرهنگ و بافت اجتمداعی غالدب جامعده اسدت کده

که از سطح اجتمداعی متوسدطی برخدوردار بودندد (عکاسدی،

معماری هار محله بوشهر را به وجود آورده است» (مربداغی

اپخانه و )...تجار و یا طبیبان و مشاغل ریاستی دولتی ،است.

 .)14 ،1353ای شهر در دورهی قاجار مهمتری بندر ایدران و

از طرفی طبق آنچه در بخشهای قبل توعیح داده شد .مذهب

دروازهی جنوبی کشدور بدرای مبدادال
سیاسی و تعامال

تجداری و مناسدبا

یکددی از عوامددل مهددم و تأثیرگددذار در ایجدداد سلسددلهمراتددب

فرهنگی بود .اکثر دولتهای بزرگ دنیا در

محرمیّت در خانههای تاریخی است؛ بنابرای در اید نوشدتار

بوشهر دفتر نمایندگی داشتند و تجار بزرگ در آنجدا فعالیدت

سعی شده است تا خانههایی موردبررسی قرار گیرند که متعلق

تجاری میکردند .ازاید رو در دورهی زندد و قاجدار ،همپدای

به قشر مسلمان بوشهر باشند بنابرای مشخصه مذهبی بهعنوان

رشد اقتصادی و سیاسی ،معماری بوشدهر نیدز شدکوفا شدد و

متغیر مستقل عمل میکندد و تدأثیر شدغل و سدطح اجتمداعی

بناهای شکوهمندی با کاربریهدای سیاسدی ،اداری ،تجداری،

ساکنی بر ایجاد سلسلهمراتب محرمیّت ،بهعنوان متغیر وابسته

خدماتی ،مذهبی ،فرهنگی و مسکونی همچون تجارتخانهها و

مورد بررسی قرار میگیرد.

سدداختمانهددای مسددکونی تجددار ثروتمنددد ،کنسددولگریهددای

آنچه امروز از هار محلهی بافت قدیم بوشهر باقیماندده

دولتهای بیگانه ،کلیساها و کنیسهها سر برآوردند .بسیاری از

است ،مجموعهای از بناها و عمار های مسکونی ،تجداری و

ای عمار ها امروز وجود ندارند ،برخدی نیمده ویدراناندد و

اداری است که عمدتاً متعلق به دورهی قاجدار مدیباشدند .تدا

معدودی تا به امروز ماندهاند (غالمزاده « .)1352جامعه بوشهر

همی

به نحو روزافزونی به دلیل پیوند با اقتصاد جهانی و ارتباطدا

باارزش و شاخص در ای

وسیع با هند و دیگر جاها به نوگرایی روی آورد .ای نوگرایی

متأسفانه در دو سه دههی اخیر تعدداد زیدادی از آنهدا از بدی

متوس و حتی پدایی تدر در آن مشدارکت داشدتند .روزنامده،
اپخانه ،تلگرا  ،تلف  ،پسدت ،بدر  ،یدخسدازی ،عکاسدی،
پار ه کارخانه ای و ...امکاناتی بود که پدیش از دیگدر منداطق

هار محله به شم میخدورد کده

رفتهاند و امروز تنها در حدود سی بنا از آنها باقیمانده اسدت
(هنرور  )1352که از آن میان تعدادی از بناها (نظیدر عمدار
امیریه ،کنسولگری ها و )...کاربری غیرمسکونی داشدتهاندد .در
ای راستا انتخاب نمونه های پژوهش بدر دو اسداس صدور
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برعک

تهدران ،ماهیدت دولتدی و دربداری نداشدت .طبقدا

ند دههی گذشته یزی در حدود یدکصدد عمدار

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-08

و ...اشدداره کددرد« 9.فددرم و حجددم معمدداری بوشددهر صددبغهای

بهتر و توانایی سداخت سداختمانهدای مقداومتدر و بدا ارزش

جدول  :8نام و دوره ساخت خانههای تاریخی مورد بررسی بوشهر
( براساس اطالعات سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر و مصاحبه با افراد مطلع بومی)
نام بنا

دورهی ساخت

شغل مالکان

1

طبیب

قاجار

طبیب

مالک بنا از طبیبان بنام شهر بوشهر بوده است.

توضیحات

تاجر
2

گلش

قاجار

ای بنا مربوط به شخص تاجری بده ندام گلشد بدوده و کداربری تجداری-
مسکونی داشته است؛ سپ توس سید محمدرعا کدازرونی یکدی دیگدر از

3

آکی

اواخر قاجار

4

رفیعی

قاجار

9

دهدشتی

قاجار

۶

اسکافی

اواخر قاجار

تجار بوشهری خریداری و هماکنون در تملک میراث فرهنگی و گردشدگری
بوده و محل استقرار موزهی سنگ است.
تاجر

مالک ای بنا یکی از تجار شهر بوشهر بوده است که در اداره گمر ای بندر
نیز مشغول به کار بوده است.

تاجر
تاجر

ای بنا توس حاج غالمحسی دهدشتی که تاجر روغ بوده احداث گردیده
و به «عمار دهدشتی» مشهور شده است که در حال حاعر از آن بهعندوان
کتابخاندده مرکددزی سددازمان میددراث فرهنگددی و گردشددگری اسددتان بوشددهر
بهرهبرداری میشود.

تاجر

خریداری کرده است .به عبارتی مالک اولیه بنا از تجار شهر بوده است.
تاجر

1

حاج
رئی

مالک بنا یکی از پلیسان شهر بوشهر بوده اما ای عمدار

را از فدرد تداجری

عمار حاج رئی  ،یادگار ای تاجر بزرگ اواخر دوره قاجار است .عمارتی
شامل فضاهای اقامتی و زیستی تاجر و دفتر کار و تجار وی در کنار دریا و
بارانداز .ورودی اصلی عمار به سمت دریا بود ولی با تغییراتی که در طول

اواخر قاجار

۱

مرادی

قاجار

تاجر

مالک اولیه بنا به شغل تجار در بوشهر مشغول بوده است.

5

ایرانی

قاجار

تاجر

مالک اولیه بنا به شغل تجار در بوشهر مشغول بوده است.

1۱

نوکری

قاجار

11

کمندی

قاجار

12

جاننثار

قاجار

13

علوی

قاجار

14

نجفی

قاجار

مشاغل ریاستی صاحب اولیه ای بنا از نظامیان نیروی دریایی بندر بوشهر بوده است.

19

حسینی

قاجار

مشاغل ریاستی

1۶

طاهری

قاجار

مشاغل ریاستی شخصی به نام طاهری آن را خریداری نمود و نام طاهری بر ای بنا مانددگار
گردید .ای بنا در محله بهبهانی واقعشده که امروز در اختیار میراث فرهنگی و
گردشگری قرار دارد و تبدیل به موزه مردمشناسی شده است.

11

رشیدی

قاجار

مشاغل ریاستی مالک بنا کالنتر شهر بوشهر بوده است.

کارمندان
دولتی
کارمندان
دولتی

ای عمار

معرو

به هرهنما و مالک اصلی آن عکاس و دندانسداز بدوده

است.
مالک اولیه بنا معلم بوده است .ای عمار

محدل زنددگی دو خدانواده بدوده

است به همی دلیل دو ورودی در کنار هم برای ای بنا تعبیهشده است.

کارمندان
دولتی

مالک اولیه بنا مردی به نام جاننثار از کارکنان اداره بندر بوشهر بوده و پ از
 23سال ای بنا توس اسماعیلی خریداریشده است .در دوره قاجار ای خانه
ازنظر ارتفا بلندتری خانه محسوب میشد.

کارمندان
دولتی

ای عمار مربوط به کسی بوده که اولی پاپخانه را در شهر بوشهر تأسدی
نموده است و مالک بنا در همی اپخانه مشغول بکار بوده است.

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-08

دهههای گذشته ،به ویژه با خیابانکشی سال  13۶1به وجود آمدد ،دسترسدی
عمار به خیابان ساحلی آیتاهلل طالقانی منتقل شد.

قدمت ای ساختمان به دوره قاجار میرسد .ای مکان بدرای اولدی شدهردار
بوشهر آقای سیاد

بنا گردید و در آن دوران به بلدیه معرو شدد و بعددها
] [ DOI: 10.29252/ciauj.2.2.77
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بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانههای
قجری بوشهر در شکلگیری سلسلهمراتب محرمیّت فضای ورودی

گرفته است -1 :بناهای مسکونی که از نظر معماری و تاریخی

ریزتری میشود که در ادامه بدان پرداختهشده است.

حائز اهمیت و شاخص باشند؛  -2خانههایی که بدا توجده بده
نگهداری و مرمت اصولی آنها درگذر زمان پابرجدای ماندده و
با توجه به عدم تغییرا

زیاد ،آنها هویت اولیهی خود را حفظ

 -1-1-4خانههایی با دو هشتی پشت سرهم
۶

ورود به ای خانهها ابتدا با عبور از یک هشتی بزرگ و پد

کردهاند .بدی ترتیب هجده خانه از خانههای بداارزش بافدت

از آن ،هشتی کو کتری صور

قدیم شناسایی و موردبررسی قرار گرفتند (جدول .)1

هشتی به صور های مختلفی نمود پیدا میکند .ای تفکیک یا

با توجه به اطالعاتی که از شغل مالکان ،خانههای تاریخی

بهصور

اختال

میگیرد .تفکیک مرز ای دو

سطح هشدتیهدا نسدبت بده هدم صدور

بافت قدیم بوشهر به دست آمد ،میتوان ای بناهدا را بده سده

میگیرد که با یک یا ند پله ایجاد میشود (خاندهی طبیدب)،

دستهی خانههای تجار و طبیبان ،خانههای متعلق به کارمنددان

یا با دری است که بی ِ مرز ای دو هشتی قرار دارد که نمونهی

دولتی و مشاغل با سطح اجتماعی متوس جامعه مانند عکاسی

آن را میتوان در خاندهی گلشد دیدد .در مدواردی هدم اید

و اپخانه و در نهایت خانههای متعلق به افدرادی بدا مشداغل

تفکیک با تغییرِ زاویدهی هشدتیهدا نسدبت بده هدم صدور

ریاستی تقسیمبندی نمود .در ادامه بدا بررسدی سلسدلهمراتدب

میپذیرد؛ به ای صور

محرمیّت ورود به ای سهگانه ،میتوان ارتباط عامدل شدغل و

با یک رخش که معموالً بهصور

سطح اجتماعی را در تعیی سلسلهمراتب محرمیّت ای خانهها

هشتی دوم انجام مییابدد (خاندههدای آکید  ،رفیعدی و حداج

بررسدی کددرد و نددوعی گونددهبندددی جدیددد از سلسددلهمراتددب

رئی ) .در بی ای نمونهها میتوان به خانههایی اشاره کرد که

محرمیّت خانهها را ارائه نمود.

ترکیبی از ای

 -1-4گونهی اول (خانههای متعلق به مالکان تجار و
طبیبان)
در ای گونه از خانهها ،نحوهی ورود به بندا از طریدق یکدی از
بناها و ارزیابی برداشدتهدای تصدویری ،اید نکتده دریافدت
گردید که در ای خانهها به دلیل اینکه در هار وجده حیداط،
فضاهای خانه گرد هم آمدهاند ،کمتری دید بده داخدل بندا ،از
کنج پالن صور

میگیرد .قرارگیری ورودی در کدنج ،اولدی

قدم برای جلوگیری از دیدمستقیم بده داخدل بندا و تأکیدد بدر
محرمیّت داخلِ خانده اسدت .ورود بده بندا از طریدق عبدور از

نود درجه است ورود بده

ند مورد را در خوددارند؛ مانند خانهی گلش

که در آن ،عالوه بر تفکیک بدهوسدیلهی در توسد

درخشِ

زاویهی هشتیها نسدبت بده هدم و وجدود دری بدی هشدتی
کو کتر و حیاط ،بر سلسلهمراتدبِ محرمیّدت ورود بده بنددا
تأکید شده است (جدول .)2

 -2-1-4خانههایی با هشتی ،داالن و رواق
سلسلهمراتب ورود به ای خانهها به ای ترتیب است که ابتددا
یک فضای هشتی وجود دارد و بعد از آن داالن قرار میگیرد.
وجود هشدتی بدا تناسدبا نسدبتاً بزرگتدر از داالن و معمدوالً
بهصور

مربع شکل و پ ازآن داالن باریک مسدتطیل شدکل

که به حیاط خانه میرسد ،باعث میشود که دید افراد غریبده،

سلسلهمراتبی که معموالً شامل هشتی ،داالن و جداسدازی هدر

کامالً از خانه دور بماند و محرمیّت خانه حفظ گدردد .حدریم

طی کردن ای مسیر ،تغییر جهت فضاهای تشکیلدهندهی ای

فضای هشتی و داالن نیز با ترفندهای مختلفی ازجمله اختال
سطح و رخشِ زاویهی ای فضاها نسبت بده هدم مشدخص

یک توس پله و یا در بوده ،صور

میگیرد .از طرفی ،عم

سلسلهمراتب نسبت به هم به پنهان کردن فضاهای اصلی خانه

میشود و افراد بیرون از خانه تا زمانی کده کدامالً وارد حیداط

میتوان به خانههای آکی  ،دهدشتی ،گلش  ،رفیعدی و طبیدب
اشاره کرد .در ای گونه که بیشتری سلسدلهمراتدبِ ورود را در

دهدشتی دو فضای هشتی و داالن ،با پله از هم جدا میگردند
و داالن نیز با یدک درخشِ زاویدهی ندود درجده بده حیداط

میان همهی نمونهها داراست ،گویی مالک تاجر ،بدا توجده بده

از عبور از هشتی با ایجاد

ارتباطا

اجتماعی و کاریاش با افراد غریبه ،تأکید ویژهای بر

میرسد .در خانهی اسکافی نیز پ

درخش در مسدیر حرکدت ،ورود بده فضدای داالن صدور

ایجاد سلسلهمراتب محرمیّت ورودی و تفکیک آن از عرصهی

میگیرد و در انتهای داالن رواقی قرار دارد که در ابتدای ورود

خصوصی خانه داشته است .ای گونه خود شامل تقسیمبنددی

از هشدتی ،داالن

به حیاط است .در خاندهی ایراندی نیدز پد
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از دید بیگانگان منجر میشود .از شاخصتری اید نموندههدا

نشوند ،نمیتوانند به داخل خانه دید داشته باشدند .در خاندهی
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کنجهای بنا صور

میگیرد .با مشداهدا

صدور

گرفتده از

که هنگام ورود ،از هشتی بدزرگتدر

سرتاسری قرار دارد که از آن به داالندی دیگدر کده بده حیداط

حیاط خانه قرار میگیرد؛ بنابرای با وجود سلسلهمراتب کمتدر

میرسد ،راه دارد و در خانهی مدرادی پد از عبدور از داالن،
ورود به پیشفضای جلوی پلهها صور مدیگیدرد و پد از

نسبت به بقیه خانههای اید گدروه ،بده دلیدل درخشهدای
صددور گرفتدده در طددول مسددیر حرکددت ،محرمیّددت فضددای
ورودی بهخوبی حفظ گردیده است (جدول .)3

رخشی نود درجه ،فضای روا وجدود دارد کده بعدد از آن

جدول  :8جدول مربوط به سلسلهمراتب ورودی و شکلِ نحوهی ورود به خانههای تجار (دو هشتی پشت سرهم)
(مأخذ نقشههای اصلی :آرشیو اطالعات دانشگاه خلیجفارس بوشهر)
نام بنا

طبیب

گلشن

سلسلهمراتب ورودی

آذین

 .1عقب نشستگی
 .2در
 .3هشتی بزرگ
 .4تغییر جهت
 .9هشتی کو ک
 .۶حیاط

رفیعی

 .1در
 .2هشتی اصلی
 .3هشتی فرعی
 .4تغییر جهت
 .9حیاط

2
4

5

5

1

3

1
2

1
2

 .1در
 .2هشتی اصلی
 .3در
 .4هشتی فرعی
 .9تغییر جهت
 .۶حیاط
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حاج
رئیس

شکلِ نحوهی ورود به بنا
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 .1پله
 .2در
 .3هشتی اول
 .4پله
 .9هشتی دوم
 .۶تغییر جهت
 .1روا
 .۱حیاط
 .1عقب نشستگی
 .2در
 .3هشتی بزرگ
 .4در
 .9هشتی کو ک
 .۶تغییر جهت
 .1در
 .۱حیاط

پالن طبقهی همکف

بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانههای
قجری بوشهر در شکلگیری سلسلهمراتب محرمیّت فضای ورودی

تصویر  :8جانمایی خانههای موردبررسی در نقشه کلی بندر بوشهر (آرشیو اطالعات سازمان میراث فرهنگی شهر بوشهر)
جدول  :3جدول مربوط به سلسلهمراتب ورودی و شکلِ نحوهی ورود به خانههای تجار (هشتی ،داالن و رواق)
(مأخذ نقشههای اصلی :آرشیو دانشگاه خلیج بوشهر)
نام بنا

سلسلهمراتب ورودی

اسکافی

 .1هشتی
 .2تغییر جهت
 .3داالن
 .4روا
 .9حیاط

ایرانی

3
1

2

 .1در
 .2هشتی
 .3تغییر جهت
 .4در
 .9حیاط

 .1در
 .2داالن
 .3تغییر جهت
 .4روا
 .9حیاط
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مرادی

1

2

3
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دهدشتی

 .1هشتی
 .2اختال سطح
 .3داالن
 .4تغییر جهت
 .9حیاط

شکلِ نحوهی ورود به بنا

پالن طبقهی همکف

 -2-4گونهی دوم (خانههای متعلق به کارمندان
دولتی و مشاغل با سطح اجتماعی متوسط)

سادهتری نمونه در میان ای خانهها ،خانهی جاننثار است که
بعد از دربِ ورودی با گدذر از یدک داالن باریدک بده حیداط
میرسیم .در خانهی نوکری نیز بعد از گذر از داالن با ند پله

در ای گونه از خانههای سنتی انتخاب شده که عمددتاً متعلدق

ورود به رواقی صور

میگیرد که در ابتدای ورود به فضدای

به کارمندانی با شغلهای اداری و قشرِ معمولی جامعده مانندد
عکاس و ...هستند ،ورودی بر روی یکی از اعدال بندا قدرار

حیاط قرار دارد .در ای گونه از خانهها سلسلهمراتب محرمیّت

میگیرد .در ای خانهها سلسلهمراتب ورودی نسدبت بده ندو

بسیار کم است و هیچ تأکیدی بر عددم دیدد بده داخدل خانده

اول بسیار کمرنگتر است؛ گویی ساکنی ای بناها به حدداقل

وجود ندارد .با مشاهدهی مسدتقیم بندا و بررسدی نقشدههدای

تفکیک بی عرصههای عمومی و خصوصی بسنده کردهاندد و

موجود ،میتوان نی گفت که تنها تدبیر اندیشدیده شدده در

آنها عدم دید به فضاهای اصلی خانده بدوده اسدت.

ای رابطه ،ای است که هنگدامیکده دربِ ورودی خانده بداز

مالکان ای گونه بناها ،به دلیل رفتوآمد کمتر کاری مرد خانه،

میشود دید به فضاهای مهم و خصوصی خانه وجدود نددارد،

ساده تری راه ایجاد سلسله مراتب محرمیّت را بدرگزیددهاندد.

بدی گونه که در علع روبروی درب ورودی خانده ،فضداهای

تنها هد

1

جدول  :8جدول سلسلهمراتب ورودی و تصویرِ نحوهی ورود به خانههای مالکان کارمندان دولتی (آرشیو دانشگاه خلیج بوشهر)
نام بنا

سلسلهمراتب
ورودی

شکلِ نحوهی ورود به بنا

 .1در
جاننثار

پالن طبقهی همکف

1

 .2داالن
 .3حیاط
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 .1در
 .2داالن
نوذری
دیری

 .3پله
 .4روا
 .9حیاط

23

1

 .1در
علوی

 .2پله
 .3داالن
 .4فضای اصلی
 .1پله
 .2در

 .1در
 .2داالن

1
2

 .3حیاط
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کمندی

 .3داالن
 .4حیاط

1
2

بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانههای
قجری بوشهر در شکلگیری سلسلهمراتب محرمیّت فضای ورودی

مهم و خصوصی خانه قرار ندارد و رفتوآمد اهل خانه از ای

نان اهمیت مییابد که مالک ،خانهای با دو ورودی مجدزا را

قسمت کمتر بوده اسدت .در خاندهی ندوکری ،روبدروی دربِ
ورودی ،در انتهای حیاط یک فضای داالن مانند قرار دارد کده

ترجیح میدهد .بدا مشداهدهی فضدای ورودی اید بناهدا کده
معموالً ترکیبدی از دو گوندهی اول و دوم هسدتند؛ اید نکتده

درگذشته دربِ خروجی خانه بوده که اکنون بستهشده اسدت.

دریافت گردید که ورودی اصلی خانه کده مربدوط بده بخدش

ای فضا مهم نبوده و ساکنی و زنان اهل خانده در طدول روز

خصوصددی و رفددتوآمددد سدداکنی خاندده اسددت؛ معمددوالً بددا

رفتوآمد زیادی در ای نقطه از حیاط نداشتهاند( .جدول .)4

سلسلهمراتب بیشتر و کنترل دید مزاحم و ورودی فرعدی کده

در خانه ی کمندی که متعلق به فردی معلم بدوده ،دو دسدتگاه

مربوط به بخش کداری اسدت معمدوالً بدا دیدد مسدتقیم و بدا

کنار هم تعبیهگردیده؛ گویی ای بنا برای زنددگی دو خدانواده

سلسلهمراتدب فضدایی کمتدری همدراه اسدت .نموندهی بدارز

مسدتقیم از

ای گونه خانهها ،خانهی نجفی اسدت کده متعلدق بده یکدی از

یک داالن است که روبهروی ای ورودیها ،فضای مهمی قرار

نظامیان نیروی دریایی بوده اسدت .ورودی اصدلی اید بندا از

ندارد .نکتهی دیگری که باعث تأکیدد بدر محرمیّدت اید بندا
میشود ،قرارگیری هر دو ورودی آن در کنج پالن اسدت کده

گونهی اول است یعنی ورود از کنج بنا و عبور از یک هشتی،
پله و حیاط اندرونی انجام میگیرد .ورودی دیگدر اید خانده

همی موعو سبب کنترل دید بیگانه بر قسدمتهدای اصدلی

مستقیم و کامالً بیواسطه به حیاط بیرونیِ و بخدش

بوده است .ورودی هرکدام از ای بناها بهصدور

خانه شده است .خانهی علوی نیز به فردی که اولی

بهصور

اپخانده

عمومی خانه است .در خانهای دیگر که مربوط به کالنتر شهر

در بوشهر را راهاندازی کرده ،متعلق بوده است .اید بندا دارای

بوده است ،دریکی از ورودیها بعد از داالن با یک پله که مرز

از عبور از ند پله به دو داالن عمود بر

حیاط و داالن را تفکیک میکند ،وارد حیاط میشویم (خانهی

هم میرسد که هرکدام از ای داالنهدا بده فضداهای مختلفدی

رشیدی) .در ای ورودی دید از درب ورودی بر روی راهپلهی

میرسد .ای داالنها در راستای فضاهای اصلی خانه نیستند و

انتهای حیاط است و فضاهای اصلی خانه از ای نقطه فاصدله

دید مستقیم به فضاهای اصلی خانه وجود ندارد.

گرفتهاند .ورودی دیگر بنا که در کنج پالن قرارگرفتده اسدت،

ورودی است که پ

 -3-4گونهی سوم (خانههای متعلق به مالکان با
مشاغل ریاستی دولتی)

حسینی ورودی اصلی در کنج پالن قرار دارد و ورود به حیاط

ای گونه از خانههای تداریخی بوشدهر کده عمددتاً خاندههدای

بددهوسددیلهی دو هشددتی متددوالی کدده توسد در و پلدده از هددم

افرادی با مشاغلِ مهمِ دولتی و ریاسدتی را شدامل مدیشدوند،

تفکیکشدهاند؛ صور

میگیرد .ورودی فرعی همی بنا که از

بناهایی با دو ورودی مجزا میباشند .ای خانههدا شدامل یدک
ورودی اصلی مشر به بخش خصوصی خانه بوده و از یدک

آن دید مستقیم به داخل بنا وجود ندارد؛ توس یک هشتی بده
اتا کار میرسد و توس هشتی کو کتدر بده حیداط خدتم

فضای ورودی فرعی برای ورود به قسمت عمومی خانده کده

میشود .خانهی طاهری که مربوط به شهردار شهر بوده ،دارای

او بدا افدراد مهدم

سه ورودی مجزا است که دو ورودی آن مستقیم و بیواسدطه

دولتی بوده ،تشکیل شدهاند .در ای گونه از خانهها کده عمددتاً

و ورودی اصلی آن ،با عبور از سلسلهمراتب روا بیرونی ،در
اصلی ،داالن باریک و بلندد و دری کده بده حیداط مدیرسدد،

معموالً محل کسبوکار مرد خانه و مالقا

محلِ سکونت و کارِ ساکنی در یک مجموعه است؛ محرمیّت
عرصهی خصوصی خانه و نیز تفکیک آن از عرصهی عمومی

صور مییابد (جدول .)9

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-08

پ از ورود به یک فضای هشتی مانند بزرگ و عبور از در و
تغییر جهت حرکت ،فضای حیاط قرار مدیگیدرد .در خاندهی

نتیجهگیری

محرمیّت ورود به خانههای ساکنی ِ بافت قدیم شهر بوشهر بدا
مشاغل مختلف اشاره شد و همچنی بررسیهایی که بدر روی

برداشتهای تصویری از ای بناها صور گرفت نی نتیجه
میشود که عالوه بر عواملی ون مذهب ،فرهنگ و ...شغل و

نحوهی ورود از بیرون بنا به درونِ حیاط خانههای بافت قدیم

سطح اجتماعی مالک خانه نیز بر نحوهی ایجاد سلسلهمراتب
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با توجه بده آنچده در اید پدژوهش پیرامدون سلسدلهمراتدب

براسدداس مشدداهدهی مسددتقیم از بناهددا و تحلیددل تصدداویر و

جدول  :9جدول سلسلهمراتب ورودی و تصویرِ نحوهی ورود به خانههای مالکان با مشاغل ریاستی دولتی
(مأخذ نقشههای اصلی :آرشیو دانشگاه خلیجفارس بوشهر)
نام بنا

سلسلهمراتب ورودی

پالن طبقهی همکف

شکلِ نحوهی ورود به بنا

 .1در
 .2حیاط بیرونی

1

2

نجفی
 .1در
 .2هشتی
 .3تغییر جهت

1

 .4حیاط (اندرونی)

 .1در
 .2داالن
 .3اختال سطح
 .4حیاط

رشیدی
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 .1در
 .2هشتی
 .3تغییر جهت
 .4حیاط

 .1در
 .2هشتی اصلی

1

 .3هشتی فرعی
 .4تغییر جهت

2

 .9حیاط
حسینی

2

1

 .1در
 .2هشتی اصلی
 .3در

1

 .9هشتی فرعی

2

 .۶تغییر جهت
 .1حیاط
ادامه جدول در صفحه بعد
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 .4پله

بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانههای
قجری بوشهر در شکلگیری سلسلهمراتب محرمیّت فضای ورودی
نام بنا

شکلِ نحوهی ورود به بنا

سلسلهمراتب ورودی

پالن طبقهی همکف

 .1روا
 .2در
 .3داالن
 .4در
 .9حیاط
طاهری

 .1در
 .2فضای پاگرد پله
 .3حیاط

ورودی خانددههددای تدداریخی تأثیرگددذار بددوده اسددت کدده در

رفت وآمد کمتری به داخل خانه داشتهاند و تبدادال

گونهبندی خانه ها براساس شغل و سطح اجتمداعی مالکدان و

مرد خانه در منزل کم بوده اسدت ،سلسدلهمراتدب محرمیّدت

ارتباط آن با فضای ورودی و سلسلهمراتب محرمیّت آن ،سده

ورود نیز بسیار کم است تا آنجا که ای سلسلهمراتب ورودی

گونه متفاو مشخص گردید.

فق محدود به عبور از داالن میشود و به خاطر عدم دید به

شهر بوده است ،ورودی از یکی از گوشههدای بندا صدور
گرفته و با سلسلهمراتبی خا

و نسبتاً پیچیده و با محرمیّت

فضاهای مهم خانه ،ای فضاها روبدهروی اید ورودی و در
معرو دید قرار نگرفتهاند .گدویی اید افدراد بدا توجده بده
ارتباطا

کاری کمتر در منزل خویش و با توجه به وععیت

بسیار باال شکل گرفته است .آشکار است که انتظدار سداکنان

اقتصادی نسبتاً معمولی ،تأکید کمتری به ایجاد حدریم کدامالً

ای خانهها از ورودی ،تعریف حریمی کامالً خصوصی برای

خصوصی و سلسلهمراتبی پیچیده برای ورود به خانههایشان

افراد خانواده بوده است .در خاندههدای تجدار و طبیبدان کده

داشتهاند .خانه هایی همچدون کمنددی ،جداننثدار ،علدوی و

رفتوآمد تاجران ،دوستان ،خریداران و بیماران با مرد خانه،

نوکری از جملهی ای بناها میباشند.

نسبتاً زیادتر بوده است؛ سلسله مراتب ورودی بسیار قویتدر

گونهی سوم که متعلق به مالکدان بدا مشداغل مهمتدر و

بوده و دید مستقیم به داخل خانده وجدود نددارد و در اکثدر

ریاستی دولتی (نظیر کالنتر ،کنسدولگر ،فرمانددهان نظدامی،

مرد خانه و یدا

شهردار و  )...بوده ،دارای دو ورودی هستند .درهدم آمیختده

بیماران وجود داشته است نظیر خاندههدای

شدن محل کار و سکونت مالکان ای بناها ،رفتوآمدد زیداد

طبیب ،گلش  ،آکید  ،رفیعدی ،اسدکافی ،دهدشدتی ،ایراندی،

افراد دولتی به اید مندازل جهدت حفدظ حدریم خصوصدی

مرادی و حاج رئی .

خانواده و همچنی پاسخ به نیازهدای محدی کداری ،سدبب

موارد نیز در هشتی اول ،اتاقی برای تعامال
به منظور مالقا

دولتی و قشر معمولی شهر مانند عکاسان ،افدراد مربدوط بده

با دو ورودی مجزا مشخص کردهاند؛ بدی گونه کده فضدای

و اپخانه و  ...بودهاند ،ورودی بدر روی یکدی از

ورودی خانوادگی از افراد بیگانه کامالً جدا بوده است؛ مانند

اعال پالن بنا قرار دارد و تقریباً با کمتری سلسلهمراتب به

خانهی حسینی ،رشیدی و طاهری .در بعضی موارد نیز برای

حیاط ختم میگردد .در ای گونه از خانهها کده افدراد غریبده

ایجاد محرمیّت بیشتر ،برای ورودیهای مختلف ،حیاطهدای

مطبوعا
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در گونهی دوم که خانهها عمددتاً متعلدق بده کارمنددان

گردیده تا مالکان ای بناها عرصههای عمومی و خصوصی را
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در گونهی اول که غالباً متعلق به مالکان تجار و طبیبدان

کداری

جداگانهای نیز در نظر گرفتهشده نظیر خانه نجفی .در جدول

به خود مشغول نموده ،یزی فراتر از عوامل فرهنگی و

زیر شرح مختصری از تفکیدک اید سده گونده ،بده همدراه

مذهبی بوده است .شناخت صاحبخانه و سطح اجتماعی
او ،ارتباط شغلیاش با دیگران ،انتظار او از خانه و در نهایت

بنابر آنچه در ای مقاله بیان شد میتوان نتیجه گرفت که

تأثیر ای مسائل بر محرمیّت و سلسلهمراتب آن بهویژه در

در معماری سنتی شهر بوشهر ،آنچه که معمار را در مورد

قسمت ورودی ،از مهمتری

موردتوجه معمار در

طراحی ورودی خانهها و ایجاد سلسلهمراتب محرمیّت آن

طراحی فضاهای ورودی خانه بوده است.

الگوهای شکلی آنها ارائه گردیده است.

نکا

جدول  :8جدول تفکیک بناها و الگوی نحوهی ورود به آنها براساس تقسیمبندی شغلی
شغل

نام بنا

جدول تفکیک بناها بر اساس شغل
شکلِ نحوهی ورود

توضیحات

طبیب
گلش
آکی
رفیعی

در ای گونه (گونهی اول) که متعلق به تجار و طبیبدان

تجار و

دهدشتی

است ،ورودی در یکی از کنجهای بنا واقعشده و مسیر

طبیبان

اسکافی

ورود در هرکدام از خانههای نامبرده بهصور یکی از

حاج رئی

پیکانهای ترسیمشده است.

مرادی
هفته
ایرانی

دولتی
و قشر
متوسط
جامعه

کمندی
نوکری

و قشددر معمددولی جامعدده اسددت ،ورودی در یکددی از
اعال بنا قرارگرفته و مسدیر ورود بدرای هرکددام از
خانههای موردبررسی در ای گروه ،بهصور

علوی

پیکانهای ترسیمشده میباشد.

نجفی

بناهای ای گونه (گونهی سوم) که متعلدق بده مشداغل
ریاستی میباشند ،دارای دو ورودی هستند که هرکدام
از ورودیها سلسلهمراتب خا

مشاغل
ریاستی

یکی از

خود رادارند و هدر

یک از ورودیهای ای بناها بهتنهایی بهصور
حسینی
نجفی

از دو گونهی قبل میباشند .ای ورودیها ممک است
به یک حیاط مرکزی مشتر و یا هرکدام به حیداطی
جداگانه راه یابند .در هر بنا کده دو ورودی دارد ،هدر
پیکانهای ترسیمشدده در

شکلها نشان دادهشده است.
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یک از ورودیها بهصور
طاهری

یکدی
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کارمندان

جاننثار

در ای گونه (گونهی دوم) که متعلق به کارمندان دولتی

بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانههای
قجری بوشهر در شکلگیری سلسلهمراتب محرمیّت فضای ورودی

پینوشتها
روش مصاحبه در ای مقاله ،در رابطه با کسب اطالعا

شغلی و سطح اجتماعی مالکان خانههای موردبررسی در تحقیق انجامگرفته اسدت .مصداحبه از افدراد

محلی و بومی که از نوادگان مالکان بناها بودهاند (آقای مهربان و ایرانی) و کارشناسان میراث فرهنگی استان (آقای دکتر مشایخ) صور گرفته است.
1. Hierarchy

 .2معماریان در کتاب «آشنایی با معماری مسکونی ایرانی ،گونهشناسی درونگرا» بیان میکند که :کا های تخت جمشدید و شدوش و کوشدکهدای روزگدار
ساسانیان گواهی میدهد که ایرانی همیشه درونگرا بوده و میخواسته است شب در خانه با خانگیان خود دور از نگاه بیگانه آرام بیاساید .همچنی باید اعدافه
نمود که بناهای حیاطدار در ایران قدمتی در حدود هشت هزار سال دارند و بناهای مختلف و بهطور اخص خانه تا رسیدن به شکل حیاط مرکزی کامل ،زمانی
در حدود شش هزار سال را طی کردهاند.
 .3جهت مطالعهی بیشتر پیرامون مسئلهی محرمیّت در اسالم رجو شود به :حکدیم ،بسدیم سدلیم .13۱1 .شدهرهای عربدی د اسدالمی ،اصدول شهرسدازی و
ساختمانی .ترجمهی محمدحسی ملک احمدی و عار اقوامی مقدم .تهران :وزار فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .4خداوند در آیهی  2۱سورهی مبارکه نور ،بر گونگی ورود به خانه و لزوم یافت اکن پیش از آن اشاره دارد (مکارم شیرازی  .)13۶1اکن نه تنهدا محرمیّدت
شنیداری را نشان میدهد بلکه محرمیّت دیداری و انوا دیگر محرمیّت را در قالب کلمه اکن میتوان تبیی نمود؛ همچنی در آیهی  1۱5سورهی بقره ،خداوند
طراحی خانهها را مستلزم داشت حریمی ام و دور از هرگونه مزاحمت همجواری و با ورودی شخصی توصیه میکند (نقرهکار  .)9۱۶ ،13۱1در آیه یادشدده
خداوند مؤمنی را به تأکید و نشانهگذاری در ورود به ابنیه توصیه مدیکندد .توصدیهای کده در معمداری اسدالمی و بداخخص معمداری اسدالمی -ایراندی ،در
نشانهگذاری فضایی متعدد مانند شناسایی مفاهیم ورودی و سلسلهمراتب دسترسی و سیالیت فضایی ،مورد اشاره واقع شدده اسدت .آیدهی  93سدوره مبارکده
احزاب نیز نوعی از محرمیّت را به نسبت ،کارکرد و نحوه استفاده از فضا تبیی مینماید که حوزه محرمیّت را از جدارهها به فعالیتهای درونی فضا گسدترش
میدهد« .یا ایهاالذی آمنو التدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستاسنوا و تسلموا علی اهلها کلکم خیر لکم لعلکم تذکرون» ای آیه بیان میکند که( :ای کسانی کده
ایمان آوردهاید در خانههایی غیر از خانهی خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سالم کنید ،ای برای شما بهتدر اسدت شداید متدذکر شدوید) .بدرای
مطالعهی بیشتر راجع به تفسیر آیا

رجو شود به :مکارم شیرازی ،ناصر .13۶1 .تفسیر نمونه :تفسیر و بررسی تازهای درباره قرآن مجیدد بدا در نظدر گدرفت

نیازها خواستها ،پرسشها ،مکتب و مسائل روز .تهران :دارالکتب السالمیه.
 .9پیرامون مسئلهی شکلگیری خانههای سنتی در بوشهر و عوامل تأثیرگذار بر آن رجو شود به :هدایت ،اعظم و سیده مرعیه طبائیان .1351 .بررسی عناصدر
شکلدهنده و دالیل وجودی آنها در خانههای بافت تاریخی بوشهر .نشریهی شهر و معماری بومی .ش3 .؛  39د .94
« .۶هشتی اولی فضا از خانهی ایرانی است که با بیرون ارتباط دارد و برای ایجاد مکث ،محل انتظار و تقسیم فضایی است» (فر یار .)32 ،135۱
 .1همانگونه که معماریان در کتاب خود به ای موعو اشاره دارد ،مسیر طی شده از بیرونِ خانه به حیاط با توجه بده عناصدر موجدود میدانِ راه ،شدکلهدای
خانههای بوشهر عمل ورود به حیاط مستقیماً بعد از در و با ارتباط بصریِ مستقیم با آن صور میگیرد» (معماریان .)5۱ ،1313

فهرست منابع

قرآن کریم .1314 .عربی_ فارسی .ترجمه ناصر مکارم شیرازی .تهران و قم :دفتر مطالعا تاریخ و معار اسالمی ،دارالقرآن کریم.
تقوائی ،ویدا .13۱۶ .نظام فضایی پنهان معماری ایرانی و ساختار آن .نشریه هنرهای زیبا .ش .92-43 :3۱
حکیم ،بسیم سلیم .13۱1 .شهرهای عربی د اسالمی ،اصول شهرسازی و ساختمانی .ترجمه محمدحسی ملکاحمدی و عار اقدوامیمقددم .تهدران :وزار
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
خیراندیش ،عبدالرسول .135۱ .در مقدمه کتاب :تاریخ بوشهر محمدحسی سعاد  .تصحیح و تحقیق از عبدالرسول خیراندیش و عمادالدی شدیخالحکمدایی.
تهران :میراث مکتوب با همکاری روزنه.
دهخدا ،علیاکبر .1311 .لغتنامه .تهران :دانشگاه تهران.
سیفیان ،محمدکاظم و محمدرعا محمودی .13۱۶.محرمیّت در معماری سنتی ایران .نشریه هویت شهر.14-3 .)1( 1 .
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مختلفی دارد .سادهتری آن خطی مستقیم است که از راه داالن و یا طارمه به حیاط میرسد« .برخال

دیگر نقاط با حیاط مرکدزی ،در تعدداد قابدلتدوجهی از

غالمزاده ،فراز .1352 .معماری بوشهر در دوران زند و قاجار .تهران :آباد بوم.
فر یار ،حسی  .135۱ .صد خانه صد پالن (ویژگیهای معماری خانههای قدیمی در بافتهای تاریخی) .کاشان :دانشگاه آزاد اسالمی.

محمدیان منصور ،صاحب .بهار  .13۱۶سلسلهمراتب محرمیّت در مساجد ایرانی .نشریه هنرهای زیبا .ش.۶۱-95 :25 .
مرباغی ،بهروز .1353 .شهر را فرهنگ میسازد نه اقلیم؛ نمومنه موردی :بندر بوشهر .ارائهشده در همایش ملی شهرسازی فرهنگگرا.

نشریه فیروزه اسالم  -پژوهه معماری و شهرسازی اسالمی  -شماره  - 3پاییز و زمستان │ 59

58

] [ DOI: 10.29252/ciauj.2.2.77

کریمی ،باقر .1351 .تأثیر معماری قدیم بوشهر بر فرهنگ و معماری کشورهای حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی محله البستکیه شهر دبی) .نشدریه هویدت
شهر.5۶-۱9 :)11( ۶ .

مسائلی ،صدیقه .13۱۱ .نقشه پنهان بهمثابه دستاورد باورهای دینی در مسک سنتی کویری ایران .نشریه هنرهای زیبا .ش3۱-21 :31 .
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زرتشتیان و یهودیان کرمان .فصلنامه تحقیقا فرهنگی.29-1 :)2( 3 .
مکارم شیرازی ،ناصر .13۶1 .تفسیر نمونه :تفسیر و بررسی تازهای درباره قرآن مجید با در نظر گرفت نیازها خواستها ،پرسشها ،مکتب و مسائل روز .تهران:
دارالکتبالسالمیه.
مهدوینژاد ،محمدجواد و نوشی ناگهانی .135۱ .تأثیر سواد بصری بر در زیبایی در آثار معماری .مجله علمی -پژوهشی معماری و شهرسازی آرمانشهر4 .
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هنرور ،سرور .1352 .طراحی بافت مسکونی جدید با الهام از الگوی معماری بافت تاریخی شهر بوشهر .پایاننامده کارشناسدی ارشدد معمداری .دانشدگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقا تهران.
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Privacy is one of the basic principles of Islamic architecture. Islamic texts like Quran and Hadiths indicate
that privacy is an important subject in the house
which provides peace for the family. The houses that
are built in Islamic era represent this principle, but
unfortunately, this important architectural principle is
nowadays ignored in houses. Therefore, reviewing the
privacy principle in the traditional houses can help the
architects recognize and apply it in houses. The entrance hierarchy, which is based on several factors
such as religious, cultural, social, etc., is one of the
elements to create the privacy in houses. It seems
that this hierarchy in Bushehr’s houses is due to other
factors that have not been investigated before. This
article tries to discuss these points: the meaning of
privacy hierarchy, reviewing the privacy hierarchy in
the entrance of Bushehr historical houses, and its
relation with the homeowner’s job. So in this article,
the theory of hierarchy of privacy in Islam has been
used by library resources, articles and internet sites
and the traditional houses of Bushehr are studied by
using interviews with experts, direct observation, and
the documents that have remained from these
houses. The results show that the occupation of Muslim home owners of Bushehr has influenced the entrance hierarchy in buildings. So the houses of important governmental people had the highest hierarchy privacy due to their relations with important people. Doctors and businessmen’s homes had a relatively high level of privacy due to their relations with

—————————
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customers and ordinary people. The homes of people
with office jobs and normal social level had the lowest
hierarchy privacy among the homes that were surveyed. Thus it can be said that, based on a Muslim
owner’s job, the amount of privacy hierarchy had
been different which are classified into three different
types. The first type; the entrance was located at the
corner of the house plan as of the businessmen and
doctors’ houses. Due to a high number of visiting
people, the entrance was designed with high privacy
level and no direct visibility into the house. In some
cases, for men’s trade affairs, there was a room
whose entrance was located in the first vestibule of
the house.The second type; the entrance of these
houses was located on one side of the house plan. It
opened to the courtyard with less hierarchy than the
previous type. It just contained a corridor because
few unfamiliar people visited these houses which belonged to the governmental office workers. The third
type; these houses had two separate entrances and
belonged to important people (such as consuls,
mayors, sheriffs, etc.). The house and office of these
people were combined in one complex. Because important governmental people visited these houses,
two entrances were created to separate the private
and public sections of the house.

Keywords: Privacy Hierarchy, Bushehr’s Traditional
Houses, Entrance Spaces, Occupation.
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