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مطالعهای در معماری مساجد ایران برای الگویابی
معماری مساجد بوشهر در دوره قاجار
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 1دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
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(تاریخ دریافت مقاله ،96/5/31 :تاریخ پذیرش نهایی)97/2/19 :
2

چکیده
بوشهر با اقلیم گرم و مرطوب ،دارای مساجدی متناسب با شرایط اقلیمی این منطقه است .مطالعات
نشــاندهندهی تفاوتهایی در الگوی این مســاجد با الگوی معماری مساجد ایران است؛ هدف این
پژوهــش ،شــناخت ویژگیهــای کالبدی و فضایی مســاجد شــهر بوشــهر در دوره قاجار اســت تا عوامل
بهوجود آورنده این الگوها تعیین گردند .این مقاله بامطالعهی مؤلفههای معماری مساجد بوشهر در
دوره قاجــار و بــا روش توصیفی -تحلیلی ،به تبیین گونهها و طبقهبندی نمونهها میپردازد؛ اطالعات
پژوهش بهصورت کتابخانهای و پیمایش میدانی جمعآوریشــده است؛ به نظر میرسد مساجد شهر
بوشهر ،شیوه خاصی در ایجاد روابط فضایی ،فرم و ساختار سازهای دارند که شباهتهایی با مساجد
الگوی شبســتانی دارند ولی این تشــابهها ،یکســان نیســتند و ویژگیهای خاص ،متناســب با شــرایط
مکانــی دارنــد .یافتههــای گونهشناســانه ،گویای دو گونه مســاجد شبســتانی دارای صحن و مســاجد
شبســتانی فاقــد صحــن اســت .مطالعه الگوی مســاجد تاریخی بوشــهر بهعنوان نتایج تحقیق ،نشــان
میدهد مؤلفههای طراحی و ساختوساز مساجد ،در نوع معماری بومی به لحاظ برونگرا یا درونگرا
بــودن مؤثــر بــوده اســت و نیــز محــل قرارگیــری در کنار توانایــی مالــی ،مصالــح و عوامل فرهنگــی نیز در
شکلگیری این الگو تأثیر داشتهاند.

واژههای کلیدی
الگوی معماری مسجد ،گونه شناسی مسجد ،مساجد تاریخی بوشهر ،معماری دوره قاجار.
*نویسنده مسئول :تلفن ،041-35539207 :نمابر.E-mail: ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir ،041-35539200 :
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مقدمه
الگــوی معماری نخســتین مســجد توســط پیامبر اســام (ص)
بــا ویژگیهایــی چــون ســادگی ،تزیینات محــدود ،مصالــح بومی و
عملکــردی بودن آن ،شــکل گرفت .ایــن الگو زمانی کــه وارد ایران
شــد ،مطابق بــا فرهنگ ،جغرافیا و اقلیم خــاص هر منطقه ترکیب
و بهعنــوان شــاخصترین عنصــر در شــهرهای ایرانــی بعد از اســام
شــناخته میشــود؛ مســجد ،بنایــی خــاص بــرای جامعه اســامی
اســت که میتواند بهعنوان کلید شــناخت معماری اسالمی باشد
(هیلــن براند .)1380 ،چند عملکردی بودن مســجد موجب شــده
اســت در کنــار فعالیتهــای عبادتــی و مذهبــی ،مســجد کانــون
اجتماعــی ،فرهنگــی باشــد و قابلیــت جــدا شــدن از ســاختار شــهر
اســامی را ندارد (بهزادفر .)1376 ،مســاجد بهعنوان نقاط کانونی
یــک شــهر ،همیشــه موردتوجــه بــوده اســت .همچنیــن مســاجد
محلهای ،ســابقهای قابلاعتنا در ســاختار شهرهای دوره اسالمی
دارند .این اهمیت موجب گردید در شــهرها ،بر اســاس قومیتها
و تعداد محالت ،ســاختن این مســاجد بهتدریــج رو به فزونی نهد
(جعیط.)356 ،1372 ،
الگــوی معمــاری مســاجد در برخی از شــهرهای ایــران مطالعه
شــدهاند ولــی در شــهر بوشــهر ،چنیــن پژوهشــی صــورت نگرفتــه
اســت .شهر بوشهر دارای مساجد متمایزی نسبت به الگوی سایر
نقاط ایران اســت؛ بنابراین مطالعه در این زمینه و برای شــناخت
ویژگیهــای ســاختاری و کالبــدی این مســاجد ،امــری ضروری به
نظــر میرســد .اهمیتــی کــه بوشــهر در دوره قاجاریه یافــت ،باعث
توسعه معماری این شهر گردید؛ زیرا بندر بوشهر از بنادر تاریخی و
مهم زمان خود بوده و نقطه اتصال ایران با جهان از طریق جنوب
کشور محسوب میشده است .همین عامل بندری بودن ،موجب
حضــور افراد و اشــخاصی بافرهنگها و قومیتهــای مختلف بوده
و ایــن امــر باعــث شــده اســت تا طیــف جدیــدی از مســاجد وجود
داشــته باشــد و همهی آنها در پاســخ به نیازها و مســائل مذهبی و
فرهنگی شــکلگرفتهاند .این بندر به خاطر اقلیم گرم و مرطوبش،
در کنــار فقر پوشــش گیاهی و همچنیــن محدودیت مصالح ،منجر
به شــکلگیری الگویی میشــود که ســعی دارد با توجــه به همهی
محدودیتهــا ،بهتریــن پاســخ را از طریــق همنشــینی بــا عوامــل
گونا گون داشــته باشــد .به دلیل تجاری بودن بندر بوشــهر ،تعداد
زیــادی تجارتخانــه ،کنســولگریها ،اما کــن مذهبــی اقلیتهــا،
خانههــای تجــار و بازرگانــان را شــامل میگــردد .لــذا شــکلگیری
مساجد بوشهر ،بهگونهای بوده است تا در عین تداوم و همنشینی

با بناها و عملکردهای متفاوتی که در بافت و زمین محدود بوشهر
وجود داشــت ،بهعنوان ِا ِلمان و نشــانه محلهای نیز عمل کند .در
اواسط دوره قاجار و در جریان مدرنیسم و ایدئولوژی آن به ایران،
بوشهر نقش کلیدی داشت و دلیل آن نیز حضور جریانهای فکری
مختلــف در ایــن بنــدر بود؛ تفکــر مدرنیته همــراه با دســتاوردهای
آن همچــون تلگــراف ،ســاعت ،خطــوط راهآهــن و جادهســازی که
بــا منطق سیاســی وارد ایــران گردیدهاند ،اثرات خود را بر ســیمای
شــهر و همچنیــن اما کــن مذهبــی همچــون مســجد میگــذارد و
ســادگی در کالبــد و محــدود بــودن تزیینــات ،از این جریــان فکری
نشــأت میگیرد .هــدف این پژوهش ،یافتــن ویژگیهای معماری
و ســاختار کلــی مســاجد بوشــهر در دوره قاجاریــه اســت و در پــی
پاســخ به ســؤاالت پژوهش -1 :الگوی مســاجد تاریخی بوشهر چه
ویژگیهایکالبدی و فضایی در مقایسه با مساجد شبستانی دارد؟
 -2دالیــل تفــاوت موجــود در الگوی مســاجد تاریخی بوشــهر را در
چه مؤلفههایی میتوان جستجو کرد؟ و درنهایت با تحلیل و ارائه
گونه ،این مســاجد را به لحاظ شکل و صوری ،دستهبندی نماید.
پرســش اصلی تحقیق بدین ترتیب اســت که مساجد بوشهر در
کالبــد و چینــش فضایــی خــود ،دارای چــه مشــخصه و مؤلفههایی
هســتند کــه آنهــا را از مســاجد ســایر اقلیمهــا متمایــز میســازد؟
نــوع تحقیــق از منظــر هــدف ،نظری میباشــد کــه بــا روش تحقیق
توصیفی-تحلیلــی و بــر اســاس پیمایشهــای میدانــی ،در کنــار
مطالعه اســناد ،مدارک و متون تاریخی مطالعه شــده است؛ ابتدا با
توصیف بر اســاس مشاهده سپس با تطبیق و تحلیل فرضیه اثبات
خواهد شــد .ابتدا پیشفرضهای پژوهش در قالب مفاهیم تبیین
شــدند ،ســپس چارچوب نظــری تحقیق بر اســاس موضــوع «نظام
شــکلی و عناصــر تشــکیلدهندهی مســاجد» شــکلگرفته اســت؛
بدین منظور ،نظام شــکلی کلی مســاجد ایرانی جم ـعآوری گردیده
و بــر اســاس عناصــر تشــکیلدهنده آن ،تجزیــه گردیــد .ســپس این
عناصــر بهصــورت عینــی با عناصر تشــکیلدهنده مســاجد بوشــهر،
مقایســه تطبیقــی شــدند .فــرض پژوهش این بــود که تمــام عوامل
منجر به شــکلگیری «مســاجد بوشــهر» ،متناســب با شــرایط زمان
و مــکان و اقلیــم منطقه بوشــهر بودهانــد .برای نیل بــه این هدف و
پاسخ به فرضیات پژوهش ،نمونههای انتخاب گردیده ،مساجدی
بودنــد کــه کمتریــن دخــل ،تصــرف و مرمــت در آن صــورت گرفتــه
باشــد تــا نتیجه تحلیــل ،با واقعیــت نزدیکتــر باشــد و نتیجهگیری
نهایی بر اســاس نمونههای واقعی ،دارای اصالت بیشــتری باشند.

 -2پیشینه پژوهش
علیرغــم اینکــه گونه شناســی ،از مباحث مهم و کلیدی اســت،

پژوهشهــای اندکــی در حــوزه گونه شناســی مســاجد انجامشــده
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اســت .مهــدوی نــژاد ،مشــایخی و بهرامــی ( ،)1393بــا الگویابــی و
مطالعه مساجد و ارائه شاخصههای آن ،چهار گونه مسجد شکلی
بــرای مســاجد معاصــر را تدویــن میکننــد .همچنیــن خــادمزاده،
معماریــان و صلواتی ( ،)1396در پژوهشــی با عنوان :گونهشناســی
تحلیلی مســاجد تاریخی حوزه فرهنگی کردستان ایران ،با معرفی
و تحلیــل ســبکی بــه نام کردســتانی ،دســت به گونهیابی مســاجد
کلیه مناطق کردنشــین زده و در پایان ،دو گونه را بهعنوان ســبک
کردســتانی ارائــه میدهنــد .در همیــن راســتا ،زارعــی ( )1381نیــز
سبکی را تحت عنوان سنندجی معرفی میکند و بامطالعه مساجد
شــهر ســنندج ،پنج گونــه را معرفــی میکند .هوشــیاری ،پورنادری
و فرشــته نژاد ( )1392در پژوهشــی دیگر با عنوان :مســجد مدرسه
در معماری اســامی و گونههای مختلف ساختارهای فضایی ،آن
را در معمــاری اســامی ایران موردبررســی قــرار دادهانــد .درنهایت
پاســیان خمــری ،رجبعلــی و رونــده ( ،)1396در پژوهشــی تحــت
عنــوان :گونهشناســی مســاجد بلوچســتان ایــران ،از دوره قاجاریه
تا معاصر ،با معرفی و شناســایی منطقه بلوچســتان و مساجد آن،
درنهایت سه گونه را معرفی میکنند.
باوجــود مطالعــات محــدود و پژوهشهــای انــدک در حــوزه
گونهشناســی مســاجد ،الزم بــه ذکر اســت که تا کنون پژوهشــی در
رابطه با مســاجد شهر بوشــهر در دوره قاجار و گونهیابی آن صورت
نگرفتــه اســت و مطالعــات منطقــه بوشــهر بــه مباحث مســکونی و
اقلیمــی آن محــدود میشــود .در کتــاب غــامزاده جفــره (،)1392
تعدادی از مســاجد بوشــهر بهصورت شــکلی موردبررسی قرارگرفته
اســت و دربــاره پیشــینه و ســیر تحــول آنهــا صحبت شــده اســت و
همچنین در کتاب مرباغی ( ،)1392شاخصههای معماری بوشهر
بهطورکلــی موردمطالعــه قرارگرفتــه و بهصــورت پرا کنــده اما کــن
مذهبی نیز در آن ذکرشده است.

 -3گونهیابی مساجد ایرانی
در رابطــه بــا گونهیابــی ،نظریــات متعــددی وجــود دارد کــه از
اهمیت آن گفتهاند ،از مباحث مهم معماری گونهشناسی در دوره
معاصر است .از لحاظ اهمیت موضوع گونهیابی ،شاید بتوان آن را
در جوار دو موضوع مهم نظری معماری فرم یا فضا و شکل قرارداد
(معماریان و طبرسا .)103 ،1392 ،تحقیقهای انجامیافته به این
نکته اذعان دارند که بررسی روند تحول و گونهیابی یک معماری،
بدون بررســی تحول اجزا یا عناصر آن ،امکانپذیر نیست .از سوی
ً
دیگر ،هر اثر معماری ،معموال وجوه مختلفی قابلیت مطالعه دارند
ولی عمده مطالعات در زمینه تشــخیص ارتباط بین معنا و شــکل
اســت؛ بهویژه در بناهایی که بر اســاس اعتقادات و فرهنگ زمینه
بهدس ـتآمدهاند .تأ کید این پژوهش برای شــناخت نظام شــکلی
و ارتباطــات فضایــی مســاجد بــا تأ کیــد بر مســاجد بوشــهر اســت.
در خصـ ـ ــوص مسـ ـ ــجد و ویژگیهـ ـ ــای کالبـ ـ ــدی مسـ ـ ــاجد،
دسـ ـ ــتهبندیهای گونا گونی ارائهشده اسـ ـ ــت و هر پژوهشگر ،با
اسـ ـ ــتناد به هدف و عالقهمندی خـ ـ ــود ،اظهارنظرهایی را انجام
داده ،اما نکتهای که میتوان بهعنوان اجماع به آن رسـ ـ ــید این

است که مســــــاجد چهار ایوانه ،طرح غالب مساجد ایران و شرق
جهان اســــــام اســــــت؛ «مســــــجد چهار ایوانی ،بهتدریج مسجد
غالب در شــــــرق جهان اسالمی شــــــد» (هیلن براند.)98 ،1380 ،
«مسـ ـ ــجدهای گنبددار با نقشــــــه چهار ایوانــــــی ،کاملترین نوع
مسـ ـ ــاجد ایرانی اســــــت» (مارتن و هوگ )63 ،1375 ،و برای سایر
الگوها ،محققین با اطالق نامهای گونا گون ،از یک گونه مشخص
صحبت کردهاند .متدین ،مساجد شبســــــتانی را مساجد سبک
عباسـ ـ ــی معرفی میکند (متدین ،)88 ،1378 ،الــــــگ گرابر ،این
مسـ ـ ــاجد را" ،مســــــاجد عربی" مینامد (گرابر و دیگران)1391 ،؛ یا
ا گوست شــــــوازی ،آن را بازیلیک مینامد (شوازی.)176 ،1383 ،
هلین براند ( ،)1391مســــــاجد را در قالب مساجد عربی ،مساجد
عباسی ،مســــــاجد مغربی ،عثمانی ،ایرانی و مصری دستهبندی
میکند و نیز الگوی شکلی مساجد را به پنج گونه شبستانی ،تک
ایوانی ،دو ایوانی ،چهار ایوانی و گنبددار ،تقسیمبندی مینماید.
پیرنیا نیز مساجد را به شبســــــتانی ،تک ایوانی ،دو ایوانی و چهار
ایوانی و چهارطاقی و طنبی شکل ،تقسیم میکند (پیرنیا،1389 ،
 .)24جمعبندی نظرات ارائهشده توسط پژوهشگران در خصوص
شکل و چینش فضایی آنها ،در قالب  9نمونه دستهبندی انجام
شد که هرکدام از آنها ،دارای ویژگیهای خاص خود است و عناصر
معماری را شامل میگردد (جدول .)1
تحلیــل ایــن نظریــات و مقایســه تطبیقــی عناصــر فضایــی و
کالبــدی مســاجد نهگانــه ،عناصــر شــاخص بــرای مســجد تعییــن
میگردد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد .بر اساس مشاهدات
میدانــی و مفروضــات تحقیــق ،نوعــی ســادگی در کالبــد مســاجد
بوشــهر قابلدرک اســت .لــذا برای شــناخت بهتر عناصــر فضایی و
بــرای رســیدن بــه گونهبندی دقیقتر ،مفهوم مســاجد شبســتانی
بهمنظور مطالعه تطبیقی دقیق با مســاجد بوشهری موردمطالعه
قرار میگیرد.
 -1 -3مساجد شبستانی
مســاجد بوشــهر شــباهت شــکلی زیادی به مســاجد شبستانی
دارد؛ ایــن ســبک بــه نامهای خراســانی ،عباســی ،هیپواســتایل و
شبســتانی معــروف اســت .نمونه بارز آن ،مســجد جامــع فهرج در
ســال ۴۵ه .ق .ساختهشــده اســت (پیرنیــا .)148 ،1389 ،یکــی از
ویژگیهایی که باعث محبوبیت مساجد شبستانی بهویژه در صدر
اســام میگردید ،سادگی آن و قابلیت گسترش و توسعه که تنها با
کاســتن و افــزودن چنــد دهانه در جهــت دلخواه شــکل میگرفت.
بنایــی کــه باعــث الگو شــدن این دســته مســاجد گردید ،مســجد
پیامبر در شــهر مدینه و ریشــه واژه شبســتان از عنصر شــاخص آن
ً
بنا گرفتهشده است .بهطور ساده ،حیاطی تقریبا مستطیل شکل
کــه اطــراف آن توســط شبســتان احاطهشــده اســت ،ســازنده این
دسته مساجد است .ستونهایی که به شکل شبکه در شبستان
قرارگرفتهاند ،عالوه بر وظیفه تحمل بار سقف ،وظیفه محوردهی و
تقسیم فضایی به سمت قبله را نیز بر عهدهدارند .این شکلگیری
ســاده عناصــر کالبــدی در کنــار یکدیگر و تحــول آن در قــرون اولیه
اســام ،ســازنده مســاجد زیادی در سراســر قلمرو اســامی گشــت.
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جدول  -1نظام شکل و عناصر تشکیلدهندهی مساجد بر اساس جمعبندی آرای محققان.

جدول  -1نظام شکل و عناصر تشکیلدهندهی مساجد بر اساس جمعبندی آرای محققان.
دستهبندی

اسامی دیگر

توضیحات

مساجد شبستانی

مساجد تک

ایوانی

مساجد دو ایوانی

مساجد چهار

ایوانی

مساجد چهار-

طاقی

مساجد بسته

نمونه

رواق کشیده در

مسجد

مسجد شبستانی
(عربی) ،صحن باز،
عربی ،بازیلیک ،مسجد
با سقف صاف و نقشه
مستطیل شکل در
سبک عربی ،مسجد با
شبستان ستوندار

برگرفته از مسجد پیامبر ،دارای
نقشهای چهارگوش با حیاط
مرکزی و شبستانی در جهت
قبله

مسجد پیامبر /مسجد جامع
فهرج /مسجد تاری خانه
دامغان

شبستان ،صحن،
محراب ،گنبد

مسجد ایوانی (گیری)،
ایوان دار ،بنای طاق
دار

همیشه ایوان در جنوب و در
جلوی گنبدخانه شکل میگیرد

مسجد جامع نیریز

شبستان ،صحن،
محراب ،منار ،گنبد،
ایوان

-

جهت قرینهسازی با ایوان
جنوبی و بعضاً استفاده از آفتاب
زمستانی ،ایوان شمالی ساخته
شد

مسجد جامع زوزن

شبستان ،صحن،
محراب ،منار ،گنبد،
ایوان

فارسی ،ایرانی ،مسجد-
های گنبددار با نقشه
چهار ایوانی

کاملترین نوع مساجد ایرانی
است

مسجد جامع اصفهان

شبستان ،صحن،
محراب ،منار ،گنبد،
ایوان

چهارطاقی پیش از
اسالم (کوشکی) ،قبه
دار ( 4طاقی) ،گنبد
خانهای

طرح آتشکدهای و تکاملیافته
عبادتگاههای ساسانی/
محصوریت سه سمت آن و
تبدیلشدن به مسجد

مسجد جامع اردبیل /مسجد
جامع یزد خواست

گنبد خانه ،منار،
محراب

-

الگوی ساختاری این مساجد به
شکل بدون حیاط میباشد

مسجد نوح بلخ ،مسجد
نارمک ،مسجد کبود تبریز

شبستان ،گنبد،
محراب

مساجد گنبد

مرکزی با دو

عناصر شاخص

-

-

مسجد کاخ لشکری بازار

الگو

شبستان ،گنبد،
محراب

طرفین

مساجد چلیپایی

صلیبی

دارای نقشهای چلیپایی
(صلیبیشکل) ،ساختاری از
دوره ساسانی

مسجد سنگی داراب

شبستان

مساجد صخرهای

ارگانیک

این مساجد به شکل ارگانیک
شکلگرفتهاند و نقشه از پیش
تعیینشده ندارد

مسجد عنصرود /مسجد
صخرهای ایج

شبستان

جمعبندی

با مقایسه تطبیقی عناصر فضایی و کالبدی مساجد نهگانه ،میتوان عناصر شاخص تشکیلدهندهی مساجد را در فضاهای شبستان ،ایوان ،صحن ،گنبد ،مناره ،محراب
دستهبندی نمود.
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مطالعهای در معماری مساجد ایران برای الگویابی معماری مساجد بوشهر
در دوره قاجار

ساجد شبستانی.
بندی م
بندیدسته
جدوله -2
شبستانی.
مساجد
جدول  -2دست
عناصر

شاخص

مساجد شبستانی فاقد

گنبدخانه با ایوانهای
مشرف به صحن

مساجد شبستانی دارای

گنبد خانه فاقد ایوان

مساجد شبستانی طاق

چشمه فاقد گنبدخانه و

ایوان

مساجد شبستانی با سقف

تخت

شبستان
ایوان
مناره

نمونه
مسجد وکیل ،مسجد
نصیرالملک ،مسجد
جامع کرمان ،مسجد
اسنق

الگو

توضیحات
به دلیل عدم وجود گنبدخانه ،تأکید
بر قبله بهوسیله ایوانها یا عوامل
دیگر مانند رنگی شدن ستونهای
میانی شبستان مسجد وکیل انجام
میگیرد.

مسجد جامع مرند،
مسجد جامع اورمیه

در اینگونه مساجد ،عنصر مناره
بهعنوان نشانه عمل میکند و در
تأکید بر قبله نقش کمی دارد و
محراب در فضای گنبد خانه قرار
دارد.

شبستان

مسجد تاری خانه
دامغان ،مسجد جامع
تبریز

در اینگونه مساجد ،برای تأکید بر
قبله ،از ایوار و بروار یا گسترش
دهانه میانی ستونها استفاده می-
گردد.

شبستان

مسجد مهرآباد بناب،
مسجد مالرستم مراغه

بهطورمعمول ،از یک شبستان ساده
با ستونهای چوبی دارای کندهکاری
و نقاشی شکل گفتهاند.

شبستان
گنبد
مناره

 -4زمینــه اجتماعــی -فرهنگــی شــکلگیری
مساجد بوشهر
مطابق نظر غالمزاده ،تجارتخانهها ،تأسیســات بندر ،بخشی از
بازار و کاروانســراها ،در قســمت شرق شبهجزیره بوشهر قرار داشته
اســت و کنســولگری انگلیس ،بــه همراه چند کنســولگری در غرب
شــهر بوشــهر و در کنــار بخــش اداری – حکومتــی شــامل عمــارت
امیریــه ،مســتقر بودهانــد و بخــش مســکونی مابین ایــن دو بخش
3
بودنــد؛ این محدوده شــامل محالت بهبهانی ،1کوتی ،2شــنبدی
ً
و دهدشــتی 4میشــد و تقریبــا هــر محلــه ،مســجدی داشــت کــه
محوریــت فعالیتهــای اجتماعــی محســوب میگردیــد (غــامزاده
جفــره .)1392 ،انگلســتان ،نفوذ خــود در هند و خلیجفــارس را در
روزگار فتحعلی شاه قاجار بسط داد و این حضور ،زمینهساز حضور
دیگر دول اروپایی گردید .این حضور ،بوشهر را بندر عمده و اصلی
بزرگ دولتهای
خلیجفارس کرد (فرامرزی .)۱۳۴۶ ،برخی از تجار ِ
اروپایی در این شهر ،به فعالیتهای بازرگانی مشغول شدند و دفتر
نمایندگی سیاسی تأسیس کردند (فالندن .)۳۸۶ ،۱۳۵۶ ،فرستاده
محمدشــاه قاجار بنام ســید علی آل داوود ،در ســال  1256هجری
قمری از بوشهر بازدید کرده و آن را با چهار محله بانامهای کوتی،
بهبهانی ،دهدشتی و شنبدی معرفی کرده است (کازرونی.)1367 ،

تصویر  -1محالت و برج و باروی بندر بوشهر در مورخ  ۱۸۵۶میالدی.
مأخذ( :مرکز اسناد و کتابخانه ملی بوشهر)

بــه نقــل از فــارس نامــه ناصــری ،بخــش جنوبــی حصار بوشــهر
در زمــان محمدشــاه قاجار مرمت شــد؛ در دوره قاجار ،رشــد شــهر
محدود به درون حصار بود ولی از اواخر این دوره ،به بیرون حصار
گسترش یافت (حسینی فسایی.)1392 ،
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متعاقــب ورود ملكــم ،ســفرای دیگــری نیــز از جانــب بخــش
انگلســتان بــه ایــران آمدنــد .حضــور ایــن افــراد ،مقدمــات عقــد
پیمانهــای خارجــی را در زمــان قاجــار بــه وجــود آورد .محصــول
ایــن پیمانها ،نفوذ اســتعماری انگلیس ـیها بــود .در این دوره ،از
دخالت و نفوذ بریتانیا در خلیجفارس ،كه از سال 1882م 1300/ق
شــروع شــد و تا ســال 1947م 1336 /ق تداوم یافت ،بوشهر محل
اســتقرار نماینــده سیاســی مقیــم انگلیس بود .به گفته ســردنیس
رایت 5بوشــهر ،در دوره پادشــاهی ناصرالدینشــاه قاجار ،بهعنوان
یك «ساتراپ» یا «نایب السطنه» از جانب دولت بریتانیا ،در منطقه
یکــرد و نماینــده ســا کن انگلیس در بوشــهر،
خلیجفــارس عمــل م 
«پادشاه بدون تاجوتخت انگلیس» قلمداد میشد (رایت.)1361 ،
انگلیس ـیها در بوشــهر ،تأسیســات و بناهــای مختلفــی ایجــاد
کردنــد ،ازجملــه در محلــه «شــیخ ســعدون» ایــن شــهر ،اقــدام بــه
ساخت کنسولخانه؛ بیمارستان؛ داروخانه؛ استحكامات نظامی؛
كلیسا و زمین تنیس نمودند (مشایخی.)69 ،1393 ،
بــا بررســی موقعیــت مکانــی بوشــهر و شــرایطی کــه بــرای شــهر
بهواســطه محــل اســتراتژیک خود داشــته ،به نظر میرســد شــهر،
تحــت اســتعمار دولتهای مختلف قرار داشــته اســت .بهواســطه
همیــن موقعیــت مکانــی ،دروازه ورود مدرنیتــه بــوده اســت.
همیــن عامل ســبب گردیده بود تــا مطابق جریان مدرنیزاســیون،
ساختوساز بناهای مذهبی کمتر موردتوجه قرار گیرد و بیشتر به
بناهای دولتی و تجارتخانهها بهاداده شود .ظهور این نگرش در
مســاجد باعث گردید تا مساجد بوشــهر ،تجلیگاه مساجد ساده و
صدر اســام گــردد .البته نا گفتــه نماند در مبانی نگــرش مدرنیته،
ســادگی و بیپیرایگــی ،جــزو ارکان آن محســوب میگردیــده و در
شکلگیری کالبد مساجد نیز تأثیر خود را گذاشته است .همچنان
که در کالبد بناهای دولتی و جدید که دستاورد عصر مدرن میباشد
(تصویــر  ،)3خبــری از تزییــن و عناصــر الحاقــی دیــده نمیشــود و
همــه عناصــر کالبــدی ،بــه شــکل عملکــردی شــکلگرفته اســت.

 -5مساجد بوشهر
در میــان خاندانهــای مطــرح اهل ســنت بوشــهر ،خانــدان آل
مذکور را میتوان نام برد که بعدها خود حا کم این شهر بندری شده
و منشأ خدمات بسیاری میشوند .آنان با ساختن مسجد و تعلیم
و تربیــت و پرداختــن به امــور مذهبی در کنار مــردم بومی ،بهراحتی
به گذران زندگی خود پرداختند .آنان در امور اقتصادی و اجتماعی
در بنــدر بوشــهر هماننــد ســایرین بــه زندگــی روزمــره خود مشــغول
بودنــد .ایــن در حالــی بــود که علما و بزرگان اهل ســنت ،هــر یک در
بندر بوشهر با نوشتن رساله و کتبی چند ،با علمای شیعه در بوشهر
بــه تبــادل آرا و افکار میپرداختند .کتابخانههای شــخصی و عظیم
خانــدان شــیعه آل عصفور و بــادی و خاندان اهل تســنن جامعی،
هر یک نمونههایی ازایندســت هستند که منابع ارزشمندی برای
دانشــجویان دیــن و امــور مذهبــی بــوده اســت (فلــور.)122 ،1371 ،
مطلــب بــاال ،ارزش بــاالی خاندانهــا و اقــوام ســا کن بندر بوشــهر را
بهخوبی بیان میکند .به همین دلیل نیز در انتخاب مساجد سعی
بر آن بوده که مساجد محلهای و مساجد طایفهای موردبررسی قرار
گیرد تا ضمن رسیدن به نتیجه مطلوب ،یافتهها نیز جامعتر گردد.
همچنین دخل و تصرف در نمونهها ،به میزان کمی بوده و یا مرمت
مطابق با نقشه و مدارک پیشین انجامگرفته است (جدول .)3
به دلیل اینکه محالت متعددی در بافت تاریخی بوشهر شکل
گرفتــه اســت و شــرایط اقلیمــی و همچنیــن مــراودات اقتصــادی و
سیاسی که بوشهر با سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس داشت،
موجــب تنــوع در جزئیــات و ابعــاد آن شــده اســت ولــی مطالعــات
تطبیقــی مســاجد شبســتانی نشــان داد ،عناصــر کالبــدی اصلــی
مســاجد شــامل شبســتان ،ایوان ،صحــن ،گنبد ،منــاره و محراب
اســت که در ادامه پژوهش برای مطالعه دقیق مســاجد بوشــهری
الزم بــود هــر کــدام از فضاهــا بــه تفکیــک و تحلیــل ایــن فضاهــا در
مساجد بوشهر به طور جدا گانه مطالعه شود.

جدول  -3معرفی نمونههای بررسیشده از مساجد بوشهر.

مسجد آل عصفر

6

مسجد اهل سنت (عربها)

محله :شنبدی
سال ساخت 1166 :هجری قمری
اين بنا متعلق به آل عصفور حاكم
بوشهر بوده است و خانه مسكوني
است كه قبر وی در دل آن قرار
دارد.

مسجد جمعه

7

محله :شنبدی
سال ساخت 1017 :هـ.ق
باني بنای نخستین ـ نامعلوم تاريخ
ساخت بنای اولیه آن بهدرستي
معلوم نیست ،اما آنچه از سردر
مسجد ميتوان تخمین زد و نیز از
تاريخ شفاهي آن ،قدمت مسجد به
بیش از  400سال ميرسد.

مسجد دوانیها (شیخیه)
محله :دهدشتي
سال ساخت :اوايل قرن چهاردهم
هجری
تاريخ بازسازی،1369 ،1358 :

محله :كوتي
سال ساخت 1115 :هجری
قمری
باني بنای نخستین :مرحوم
شیخعبداهلل جامعي معروف به آقا ـ
باني فعلي :آقای باقر بنهالل

مسجد دهدشتی

محله :دهدشتي
سال ساخت1112 :
-

مسجد شیخ سعدون
محله :كوتي
سال ساخت 1140 :هـ.ق

مسجد جمعه

ادامه جدول .۳

محله :شنبدی
سال ساخت 1017 :هـ.ق
باني بنای نخستین ـ نامعلوم تاريخ
ساخت بنای اولیه آن بهدرستي
معلوم نیست ،اما آنچه از سردر
مسجد ميتوان تخمین زد و نیز از
تاريخ شفاهي آن ،قدمت مسجد به
بیش از  400سال ميرسد.

مسجد دوانیها (شیخیه)
محله :دهدشتي
سال ساخت :اوايل قرن چهاردهم
هجری
تاريخ بازسازی،1369 ،1358 :
 1374 ،1370و  .1385باني بنای
نخستین :مرحومان حاج مرتضي
دواني و حاج خلیل دواني

مسجد حاج رئیس (کوچک)

محله :شنبدی
سال ساخت1140 :
-

مسجد ملک (ملک التجار)
محله :شنبدی
سال ساخت 1281 :ه .ق
در حدود  150سال قدمت دارد ،از
يک حیاط و يک شبستان كوچک
تشكیلشده است.

 -1 -1شبســتان :بخش سرپوشــیده مســجد که محل برگزاری
نماز است و فضای اصلی تمام مسجدها است که دو بخش مردانه
و زنانــه دارد .ایــن دو بخــش ،بــه طریقههای مختلــف و متفاوت از
یکدیگــر تفکیک میشــوند (گرابــر و دیگران .)45 ،1391 ،شبســتان
ً
معمــوال بــا فضاهای ســتوندار با پوش ـشهای طاقی یــا تخت و با
مصالح آجری ،خشتی یا چوبی پوشش داده میشود و به نامهای
ســتاوند یا چهلستون هم شناخته میشــود و در ا کثر مساجد و در
اقلیمهای مختلف ،دیده میشــود .مســجد جامع اصفهان از این
نمونه است (حسینی.)123 ،1375 ،
ً
شبســتان ســتوندار تخــت ،در بخــش جنوبــی ،تقریبــا کل
ً
مســاجد موردمطالعه را شــامل میشــود و معموال یک یا دو بخش
سرپوشــیده مجزا که نقش خدماتی دارند (تصویر  .)4در دو ســوی
دیگر صحن قرارگرفته است .همچنین در مواردی ،بخش خدماتی
با شبســتان ادغام گردیده اســت .بهطورمعمول تعداد دهانههای
شبســتان ،بــه شــکلی از اعــداد فــرد پنــج و در مــواردی عــدد هفت
اســت و بهمنظور تأ کید بیشــتر برجهت قبله مــکان مقابل محراب
از دهانههای دیگر ،بزرگتر ساخته میشوند.
 -2 -1صحــن :میانســرا یــا حیــاط ،یکــی از شــاخصههای بــارز
معماری پیش از اســام در ایران و مســجد در دوره اســامی اســت
کــه به شــکل مربــع یا مربعمســتطیل اســت و در مســجد و بناهای

مسجد دهدشتی

محله :دهدشتي
1112
سال ساخت:
الگویابی معماری مساجد بوشهر
مطالعهای در معماری مساجد ایران برای
در دوره قاجار

مسجد شیخ سعدون
محله :كوتي
سال ساخت 1140 :هـ.ق
باني بنای نخستین :شیخسعدون
(آل مذكور)

مسجد کوفه (بهبهانی)
محله :بهبهاني
سال ساخت :در عهد سلطنت
ناصرالدينشاه قاجار
باني بنای نخستین :معلوم نیست.

مسجد نو (شنبدی)
محله :شنبدی
سال ساخت :در عهد سلطنت
ناصرالدينشاه قاجار
تجديد بنا1320 :

مذهبی ،صحن نیز خوانده میشــود .نخســتین فضایی که مؤمن
در وقت ورود به مســجد مشــاهده میکند ،همین صحن است که
وضــو گرفتــن بهواســطهی حوض وســط ایــن صحن ،میتوانســت
اتفاق بیافتد (زرگر و دیگران.)1386 ،
از کلیدیترین عناصر مســاجد بوشهری ،صحن یا حیاط است
چرا کــه برخــاف مســاجد ســایر نقــاط ایــران ،صحــن در مســاجد
بوشــهری ،کاربــردی چندمنظــوره دارد و عزاداریهــای خــاص
بوشــهری در ایــن فضاهــا انجام میگیــرد که صحن این مســاجد را
منحصربهفــرد میکنــد .مــوارد اقلیمی برای ایجاد شــرایط آســایش
محیطــی چــون ســایهاندازی و جریان یافتن باد نیــز لحاظ گردیده
اســت .همچنین بــه دلیل آنکــه عزاداریها حول نقطــهای انجام

تصویر  -2شبستان مسجد کوفه و نحوه نظام آن.
مأخذ( :آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر)1383 ،
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در مباحــث کالبــدی مســاجد ،عنصــری بــه نــام دیــوار مقدس
وجود دارد که جبهههایی است که در آن محراب قرار میگیرد و در
هیچ موردی ،ورودی در آن تعبیه نمیشــود .در مســاجد بوشــهر،
محــراب در نماهای خارجی ،در ســادهترین حالت ممکن و تنها با
یک بیرون آمدگی بدون تزیین تعریف میشود .در نماهای داخلی
نیز ،تزیینات ســاده مورداســتفاده قرارگرفته و اســتفاده از تزیینات
کاش ـیکاری و آینهکاری ،کمتر به چشــم میخورد و به مقرنسهای
ساده و گچبری ،بسنده شده است (تصویر .)4

میگیــرد (فــرد نوحهخوان) ،صحن ،تناســباتی مربعی شــکل دارد.
عواملی چون ابعاد زمین ،ظرفیت مسجد و قرارگیری آنها در محله،
عامــل تعیینکننــده در برخــورداری از صحــن اســت (تصویــر .)3
 -3 -1محــراب :بهطورکلی محراب در بنا ،المانی جهت تعیین
قبلــه بــود و در بناهایــی ماننــد مــدارس ،مقابر و مســاجد ســاخته
میشود .همچنین محراب مساجد ،مکانی برای حضور پیشنماز
در زمان نماز جماعت بود (حسینی.)125 ،1375 ،
بخشــی کــه نــام محــراب بــه آن اطــاق میشــود ،میتواند یک
فرورفتگــی در نمــای ســمت قبلــه گنبدخانــه مســاجد باشــد که با
استفاده از کادرسازی و تمایزهای رنگی و مصالح ،از بقیه فضاهای
مسجد جدا میگردد (هیلن براند.)1380 ،

 -6گونهشناسی مساجد بوشهر
بــا توجــه بــه مطالعــات میدانــی و بررســی نمونههای مــوردی،

تصویر  -3الف :مراسم سنتی نوحهخوانی بوشهر .ب :فضای صحن و تناسبات شکلگرفته از مراسماتی که بهطور سنتی در صحن انجام میگیرد در مسجد آل عصفور.
مأخذ( :رضوانیپور)1395 ،
جدول  -4ماتریس و تحلیل ّ
کمی نمونههای موردی مساجد بوشهر.جدول  -4ماتریس و تحلیل کمی نمونههای موردی مساجد بوشهر.
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مطالعهای در معماری مساجد ایران برای الگو یابی معماری مساجد بوشهر
در دوره قاجار

گونههای مســاجد بوشــهر فاقد گنبــد ،مناره و ایوان هســتند و نیز
از الگــوی شبســتانی و در مــواردی الگــوی مســاجد بســته پیــروی
میکنند و این گونهها ،مطابق الگوی مســاجد صدر اســام است.
نکتهای که در بررســی گونهها حائز اهمیت اســت ،وجود یک ســیر
طبیعــی و رشــد کالبدی در طراحی مســاجد اســت کــه در ادامه به
تحلیــل آن پرداختــه خواهد شــد .دو الگــوی معین برای مســاجد
بوشهر مطرح میگردد که هرکدام ویژگی خاص خود را دارند.
مطالعــه نمونههــا نشــان داد کــه در هــر یک از محالت بوشــهر،
متناســب بــا نیــاز و جمعیــت خــود ،دو ،ســه و یــا چهــار عــدد
ساختهشده است .این امر نشانگر این است که با توجه به وسعت

تصویر  -4الف :فضای محراب مسجد ملک.
مأخذ( :غالمزاده جفره)225 ،1392 ،

ب :نمای محراب مسجد کوفه.

و جمعیــت به نســبت کم محله ،پتانســیلهای مســاجد برای رخ
دادن اتفاقات متنوع مذهبی ،فرهنگی باال میباشد.
در این شــیوه ،ســادگی مدنظر است .در اینگونه ،محدودهی
چهارضلعــی به شــکل مســتطیل یــا مربــع و فضایــی در میانه بنا،
بدنه اصلی مسجد را در مقام صحن یا حیاط تشکیل میداد .در
هر چهار طرف صحن ،قســمتهای سرپوشیده روی ستونهای
بــزرگ گــرد بنــا میشــد .در هــر بخــش ممکن بــود بر اســاس چند
ردیــف ســتون فضاهای سرپوشــیده شبســتان به وجــود آیند .در
ســمت قبله ،ردیف ســتون بیشــتر از ســایر بخشها بود و درهای
ورودی مختلفــی از پیرامــون بنــا جهــت ورود ســاخته میشــده
است (گرابر و دیگران.)1391 ،
بــا توجــه به نتایج تحلیل از جــداول  1و  2که در مطالب قبل به
آن اشاره شد ،وجود شباهتهای قابلتأمل در ساختار کلی بناها
و اصــول کلــی در مســاجد شبســتانی ،عنوان مســاجد بوشــهری را
میتوان به آن اطالق نمود؛ ولی تفاوتهایی در نقشــه و چیدمان
فضاهایی مســاجد بوشهری نیز وجود دارد و معماران و سازندگان
مســاجد ،متناســب بــا مکانیابــی زمیــن و شــرایط اقلیمــی ،عنصر
صحــن یــا حیاط را بــه نحوی در نقشــهها اســتفاده میکردهاند که
ضرورت ایجاب مینماید ،طبقهبندی شوند (جدول .)5
 -1 -6مساجد شبستانی دارای صحن
ایــن دســته از مســاجد ،دارای عنصــر صحن هســتند که باعث
میشــود در ســازماندهی فضا ،ابتدا وارد صحن گردیده و ســپس

ج :پالن مسجد جمعه بوشهر
			
ب :ساختار گونه اول مساجد بوشهر.
تصویر  -5الف :صحن مسجد جمعه از گونه اول مساجد.
مأخذ( :دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر)
					
مأخذ( :دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر)

		
تصویر  -6الف :مسجد جامع قیروان در تونس.
(موسی)2002 ،

ب :مدل گونه دوم از مساجد بوشهر.

ج :شبستان مسجد دوانیها از گونه دوم مساجد بوشهری.
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جدول  -5گونههای مساجد بوشهر

در صحــن تفکیــک فضایــی بیــن شبســتان ،فضاهــای خدماتــی و
فضاهــای جنبــی انجام گیــرد .این مســاجد ،با توجه بــه قرارگیری
در محلــه و با توجه به ظرفیت خــود دارای صحن گردیدهاند .این
دسته ،در طراحی خود دارای عناصر ایرانی هستند و سبک ایرانی
در آنها مشهود است و بهنوعی سبک تکمیل یافته از مساجد فاقد
صحن است.
 -2 -6مساجد شبستانی فاقد صحن (بسته)
دســته دیگــری از مســاجد بوشــهری را میتــوان یافت کــه فاقد
حیاط یا صحن هستند و به شکل برونگرا عمل میکنند .میتوان
از مســجد شــیخ لطفاهلل اصفهان و مســجد کبود تبریــز ،بهعنوان
نمونههای مساجد برونگرا و بسته نام برد ،اما تفاوتی که مساجد

نامبرده با مســاجد بوشهر دارند ،این اســت که مساجد بوشهری،
فاقــد میانســرا و در ســادهترین حالــت خــود یعنــی ترکیــب یــک
شبستان و یک محراب هستند.
در تحلیــل ایــن دســته از مســاجد ،اقلیــم مهمتریــن عامــل
تأثیرگــذار در شــکلگیری کالبــد آنها بوده اســت؛ چرا کــه آبوهوای
بوشهر ،اجازه استفاده از شبستانهای عظیم و صحنهایی با ابعاد
بــزرگ را نمیدهــد و تالش شــده تا حد امکان ،آســایش محیطی را
فراهــم کننــد .عامل مهــم دیگر در شــکلگیری این الگــو ،مراودات
بوشــهر بــا کشــورهای حــوزه خلیجفــارس و شــمال آفریقــا اســت.
تحلیل عناصر کالبدی اینگونه ،وجود شــباهت با مساجد تونسی
را اجتنابناپذیر میســازد و عنصر کالبــدی راهروی میانی ،8عنصر
مشترک این مساجد است.

نتیجه
در آغاز ،هر یک از محلههای شــهر بوشــهر یک مســجد داشتند.
نامگــذاری مســاجد از روی نــام محلــه ،گواه بــر این ادعا اســت ،ولی
بهتدریــج ،بــه تعــداد این مســجدها با توجه بــه شــرایط اجتماعی،
سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی افزوده شد .عوامل تأثیرگذار در پدید
آمدن اینگونه بناها در معماری مســجد را ،باید در مرحله نخست،
اقلیــم و دوم ،ســازگاری معمــاری و پایــداری ایــن شــیوه معمــاری
بــا روحیــه و اندیشــه مــردم منطقــه دانســت .البته جریانــات جدید
معمــاری که از ســمت غرب و نیــز از طریق خلیجفــارس وارد منطقه
شــده بود نیز ،سهم بسزایی در این تغییر داشتند تا بناهای ساده و
بیپیرایه و با هزینه کم ساخته شوند .این در حالی بود که به بناهایی
با کارکردهای دولتی و تجاری ،اهمیت بیشتری داده میشد .بدین

ترتیــب ،تجارتخانههــا و کنســولگریها ،با مصالــح مرغوبتری که
از کشــورهای همســایه آورده میشــد ،شــکل میگرفتنــد؛ از عواملی
کــه منجــر بــه شــکلگیری ایــن نوع مســاجد شــده اســت ،برداشــت
معقول و منطقی از عناصر آمیخته در معماری بومی است .استفاده
از آســمانه تخــت بــرای شبســتان ســتوندار کــه از ویژگیهــای بــارز
معماری مسکونی منطقه بوشهر است در مساجد نیز جایگاه داشته
و بــه عنصری شــاخص در هماهنگی با معماری بومی تبدیل شــده
است که در الگوی مساجد قاجاری بوشهر بکار رفته است .استفاده
از بادگیــر در مســجد جمعــه ،دلیلــی دیگــر بــر هماهنگــی معمــاری
بومــی بوده که نشــان میدهد ،الگوی مســاجد بوشــهر ،تحت تأثیر
مجموع ـهای از عوامــل بومــی و منطقــهای شــکلگرفته و اطالق نام
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مساجد عربی در مورد این گونهها درست نیست و مساجد ،ویژگی
معمــاری خــاص خــود را دارنــد .مطالعــات و تحلیلهــا ،دو گونــه از
مســاجد بوشهری با مشــخصات و ویژگیهایی مشترک در مفهوم و
متفاوت در عناصر و چیدمان فضاها را مشــخص کرد که با توجه به
ویژگیهای اشارهشــده ،میتوان آنها را تحت عنوان" :مســاجد ویژه
بوشــهر" ،نامگذاری و معرفی کرد .هرکــدام ازاینگونهها ،ویژگیهای
خــاص خــود را دارند و مبــدأ و روند خاص شــکلگیری و تحول خود
را داشــتهاند و نمیتوان اذعان کرد که یکی از گونهها ،کاملشدهی
دیگری است .بدین ترتیب میتوان گفت مساجد بوشهر ،بر اساس
اصــول و معمــاری بومــی و منطقــهای ،همچون بســیاری از مناطق

دیگر ایران شــکلگرفته و توســعهیافتهاند و این مســاجد ،نمونهای
از گونههــای مســاجد در معمــاری ایرانی محســوب میشــوند .این
بناهــا ،تــداوم معماری جنوب ایران اســت و همچنین برآیند تجربه
سا کنان منطقه جنوبی ایران است که متناسب با اقلیم و روحیات
و همچنیــن شــرایط زمانــی و مکانــی کــه داشــتهاند ،قوامیافتهاند و
نکتهای که باعث تمایز مســاجد شــهر بوشهر با ســایر مساجد ایران
میگــردد ،شــباهت کمتر دیدهشــده آن و خالقیت ســازندگان آن در
تهیه نقشه و ساختار کلی آن است و سازندگان در طراحی مساجد،
ازاینگونه طرح و نقشهها ،متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی،
بهرهبرداری نمودهاند.

پینوشتها
 ۱این محله که در قسمت شمال شرقی شبهجزیره بوشهر و در منتهیالیه
شــمالی آن قــرار دارد ،نــام خــود را از علما ،تجار و بازرگانــان بهبهانی مقیم در
این محله به عاریت گرفته است
 ۲محله کوتی ،بافاصله کمی از کناره شــرقی شبهجزیره (بندرگاه اصلی) و
بیشتر در کناره غربی قرار دارد .واژه کوت به معنی قلعه یا حصار یا برج و بارو
و یک واژه هندی اســت .شــاید به علــت حضور نظامیان هندی و انگلیســی
و کنســولگری و کمپانــی هند شــرقی انگلیــس برای حفاظــت از این منطقه،
حکم برج و بارو یا قلعه را برای بوشهر داشته است .بههرحال محله کوتی به
ســبب اینکه از زمان زندیه ،محل اســتقرار حا کم بوشــهر بوده و نیز بهواسطه
حضــور کمپانــی هند شــرقی انگلیس و وابســتگان تجاری و سیاســی آن و نیز
وجــود کنســولگری انگلیــس در آن ،یکــی از اشــرافیترین محلههــای بوشــهر
محسوب میشده است
 ۳ایــن محلــه در ضلــع شــرقی شــبهجزیره بوشــهر قرارگرفتــه و یکــی از
قدیمیترین محالت بوشهر محسوب میشود .نام محله از شنبد جد اعالی
خاندان آل عصفور اخذشده است
 ۴در میــان چهــار محلــه قدیمــی بوشــهر ،محلــه دهدشــتی از وســعت و
قدمت کمتری برخوردار است .نام این محله از نام مهاجرانی گرفتهشده که
از دهدشــت کهگیلویه و بویراحمد به بوشــهر مهاجرت کرده و در این محله
ً
ســا کن شــدند .ایــن گروه عمومــا بــه کار تجــارت و بازرگانی مشــغول بودند و
برخــی از آنــان در زمره تاجران بزرگ و موفق درآمدند .ا کثر جمعیت یهودیان
بوشهر نیز در این محله سکونت داشتند.
5 Sir Dinis Wright.
 ۶آلعصفــور ،خاندانــی از علمــای روحانــی شــیعه در بحریــن ،قطیــف و
نواحی جنوب ایران (بهویژه در اســتانهای فارس و بوشــهر) در سده دوازده
و سیزده هجری قمری ( ۱۸و  ۱۹میالدی) هستند .نیای این خاندان عصفور
بــن احمــد بــن عبدالحســین بن عطیــه بــن شــیبه درازی شــاخوری بحرانی
است .این بنا در کنار مسجد بودن ،آرامگاه و مقبره آل عصر نیز هست.
 ۷مســجد جامع یا مسجد جمعه ،قدیمیترین مسجد شهر بوشهر و تنها
بنایی است که بادگیر آن تخریب نشده است.
8 Central Nave (Central Aisle Nave).
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مارتــن ،هانــری و هــوگ ،جــان ( ،)1375سبکشناســی هنــر معمــاری در
سرزمینهایاسالمی،ترجمهپرویزورجاوند،انتشاراتعلمیوفرهنگی،تهران.
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متدین ،حشــمتاهلل ( ،)1378مساجد چهار ایوانه ،مجله هنرهای زیبا،
شماره  ،6صص .90-84
مرباغی ،بهروز ( ،)1392بنمایههای نوین در معماری بوشــهر ،انتشــارات
پیام ،تهران.
مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران ،شعبه استان بوشهر
مشــایخی ،عبدالکریــم ( ،)1393تحوالت سیاســی ،اقتصــادی و جمعیتی
بوشهر در کرانه شمالی خلیجفارس بین سالهای (1920 - 1763م- 1177/
 1339ه ق) ،مجله مطالعات خلیجفارس ،شماره  ،1صص .74-67

مهــدوی نژاد ،محمدجواد؛ مشــایخی ،محمد و بهرامــی ،منیره (،)1393
الگوهــای طراحی مســجد در معمــاری معاصر ،مجلــه پژوهشهای معماری
اسالمی ،شماره  ،5صص .16-2
هوشــیاری ،محمدمهــدی؛ پورنــادری ،حســین و فرشــته نــژاد ،مرتضــی
( ،)1392گونهشناســی مســجد -مدرســه در معماری اســامی ایــران ،مجله
مطالعات معماری ،شماره  ،3صص .54-37
هیلــن برانــد ،روبرت ( ،)1380معماری اســامی ،ترجمه باقــر آیتاهلل زاده
شیرازی ،انتشارات روزنه ،تهران.

