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مقدمه

دســت خوش  تاریــخ،  طــول  در  آن کــه  بــا  بومــی  معمــاری 
ــت  ــته هوی ــا توانس ــت؛ ام ــوده اس ــده ب ــای دگرگون کنن پدیده ه
ــم،  ــوم، اقلی ــر آداب  و رس ــد و نمایان گ ــظ کن ــود را حف ــژه ی خ وی
ــک  ــان ی ــر مردم ــه، احساســات، اندیشــه، ذوق، ســلیقه و هن روحی
ــورت  ــته به ص ــاری گذش ــگ معم ــه فرهن ــد. آن چ ــرزمین باش س
یــک ســنت در خــود داشــته اســت؛ امــروز، تنهــا به صــورت 
پیکــری بی جــان پیــش روی ماســت و طبیعــت جوامــع امــروز در 
پــی کشــف و اســتفاده از ارزش هــای گذشــته، ناگزیــر به جســتجو و 
ــکاش در شــناخت ارزش هــای ناآشــنا و فراموش شــده در خــود  کن
اســت )آلپاگونوولــو 1384(. بــا مــروری بــر معمــاری بافــت تاریخــی 
ــاری  ــاوت معم ــبک های متف ــوان س ــران، می ت ــهرهای ای ــر ش اکث
ــاهده  ــای آن، مش ــاری را در جای ج ــودن معم ــی ب ــی و بوم تاریخ
نمــود. در بیــن ایــن شــهرها نمونه هــای بســیار ارزشــمندی وجــود 
ــه  ــات آن، پرداخت ــا و جزئی ــه ویژگی ه ــت ب ــته اس ــه شایس دارد ک
شــود. شــهرهایی کــه در حــوزه ی شــمالی خلیج فــارس قــرار 
ــوان  ــده مســتثنا نیســتند و بوشــهر را می ت ــن قاع ــز از ای ــد نی دارن
نمونــه ای بــارز و متفــاوت در معمــاری بومــی ایــن منطقــه دانســت؛ 
ــن  ــی ای ــون معمــاری تاریخ ــی پیرام ــتار و بررس ــن جس بنابرای
شــهر، می توانــد ویژگی هــا و ارزش هــای خــاص معمــاری و 

شهرســازی ایــن منطقــه را بیش ازپیــش، آشــکار ســازد؛ و تالشــی 
ــی و تاریخــی  ــای ارزشــمند بوم ــای الگوه ــظ و احی در جهــت حف
ایــن شــهر باشــد. ازایــن رو در ایــن تحقیــق، عنصــر شناشــیر -کــه 
ــز معمــاری بومــی شــهر بوشــهر  از ویژگی هــای شــاخص و متمای
ــن  ــده اســت؛ و ای ــرار داده ش ــق ق ــه و تحقی ــورد مطالع اســت- م
ــل  ــن دالی ــن عنصــر و همچنی ــون گونه شناســی ای بررســی، پیرام
شــکل گیری و کارکــرد آن، در بافــت تاریخــی ایــن شــهر، صــورت 

ــه اســت.  گرفت

1. پیشینه تحقیق

ــای واژه ی شناشــیر در لغت نامه هــای فارســی موجــود نیســت.  معن
ــی  ــان عرب ــیل در زب ــادل واژه ی شناش ــه را مع ــن کلم ــی ای برخ
ــام شناشــیل  ــع آمــده اســت کــه »ن ــا در برخــی مناب ــد؛ ام می دانن
ــی  ــان فارس ــی از زب ــه غیرعرب ــک کلم ــود را در ی ــه های خ ریش
گرفتــه اســت. کلمــه متشــکل از دو بخــش، شــاه بــه معنــی شــاه 
ــه ی  ــق2 2017، 27(. کلم ــت«1 )فای ــت اس ــی تخ ــه معن ــن ب و ش
ــه  ــین3 ب ــت، شاه نش ــده اس ــه ش ــی گرفت ــان فارس ــیل از زب شناش
معنــی شــاهزاده4 و یــا صندلــی غالــب در میــان صندلی هــا 
ــیر و  ــی شناش ــه واژه شناس ــدول 1، ب ــی5 2017، 30(. در ج )القالم

ــده اســت. ــه ش ــوی آن، پرداخت ــوم لغ مفه

منبعتعریفعنوان منبعواژهنظریه پرداز

سیدجعفر 
فرهنگ نامه شناشیرحمیدی

بوشهر
ــِی  ــبِک چوب ــواِن مش ــی ای ــه معن ــیل ب ــده ی شناش ــی ش ــیر واژه ی فارس شناش
ــه  ــره داری ک ــی کرک ــای چوب ــت؛ بالکن ه ــنگی بناس ــای س ــرون زده از دیواره بی

ــد. ــرار دارن ــا ق ــی خانه ه ــه ی فوقان ــای طبق ــوی پنجره ه جل

)بحرانی و سپهری 
اهرمی 1396، 79؛ 

حمیدی 1380، 
)236

ـ

Meshre-
 beeyeh,
Mashre-
 beeyeh,

 Mouch-Araby,
Mushrabiya

دانشنامه
یــک پوشــش ماهرانــه بــرای صفحــه ی محصــور چوبــی یــک پنجــره ی بالکنــی 
در معمــاری عربــی، یــک صفحــه ی حفــاظ ماننــد، یــک بالکــن بــا جــداره و ســقف 
بیــرون زده بــاالی هــر مدخــل، بــرای تعریــف ورودی، کــه ممکــن اســت دیــواره 

آن، ســاده و یــا پرداخــت شــده باشــد.

(Burden 2002)

جیمز استیون

 Mashrabiya,
Meshre-
 beeyah,

 Mushrabeyeh,
or Shanasheel

دانشنامه 
معماری 
آکسفورد

ــی و  ــده، هندس ــب پیچی ــالمی )اغل ــاری اس ــی در معم ــده ی چوب ــبکه ی کارش ش
زیبــا(، کــه در امپراتــوری عثمانــی رایــج بــوده اســت؛ معمــواًل در طراحــی بالکــن 
ــوده و از  ــاظ ب ــه دارای حف ــود ک ــه می ش ــرون زده، به کارگرفت ــای بی ــا پنجره ه ی

ــده نمی شــود. ــا دی ــرون، داخــل بن ــی از بی ــد وجــود دارد ول داخــل، دی

 Stevens Curl)
 & Wilson
(2015, 469

)احمدی ریشهری نرده ی تخته ای و یا آهنی جلوی تراس خانه هاسنگستانشناشیرـ
)330 ،1382

شناشیلـ
آشنایی با 
معماری 

مسکونی ایرانی
یــک رواق خــاص اســت کــه بســیاری فعالیت هــای روزانــه در آن انجــام می شــود 

)معماریان 1387(و بــرای ایجــاد فضــای نشــیمن بزرگ و وســیع اســت.

(,Koliji 2015 حفاظ چوبی برای پنجره های بیرون زدهـMashrabiyaـ
(186

جدول 1. واژه شناسی و مفاهیم شناشیر )مأخذ: نگارندگان(

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ernest+Burden%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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ــی  ــای متفاوت ــا نام ه ــف ب ــرزمین های مختل ــر، در س ــن عنص ای
بــه کار گرفتــه و خوانــده می شــود کــه باوجــود تفاوت هــای 
ــکاده6 2017، 15(.  کالبــدی، کارکردهــای یکســانی داشــته اند )ابدل
در کشــور مصــر بــا نام هایــی از قبیــل روشــندان، مشــربیه و اشــرف 
)ســفرخانی7 2016، 41؛ یئومانــس8 2006، 182(، شناشــیل در عراق 
عربســتان  در   ،)105  ،2013 وکیلی نــژاد10  3؛   ،2015 )محامــد9 
ــس  ــه در طرابل ــریف11 1996، 98(، خراج ــندان )الش ــام روش ــه ن ب
)آزوپــاردی13 2012،  برزیــل  در  )وازری12 2014، 95(، مشــربیه 
ــات15  ــنا )کام ــد روش ــفرخانی 2016، 42(، هن ــرو14 )س 26(، و و پ
ــی18  ــیر17 )آلمربات ــام شناش ــا ن ــران ب ــی16 2016، 98( و در ای و داکت
2014، 481( بــه کار بــرده می شــود. همچنیــن، شناشــیر در معمــاری 
کشــورهای مختلــف ازجملــه کشــورهای عربــی خاورمیانــه، شــمال 
ــن  ــه و اســپانیا و همچنی ــد ترکی ــا مانن ــی از اروپ ــا، بخش های افریق
ــه کار  ــی19 1986(، ب ــژاد 2013، 102؛ فتح ــیا، )وکیلی ن ــوب آس جن
ــتفاده  ــه اس ــرد ک ــی ب ــوان پ ــاس، می ت ــن اس ــر ای ــه اســت. ب رفت
ــی و  ــورهای عرب ــه کش ــورها ازجمل ــیاری از کش ــیر در بس از شناش
ــورها، رواج  ــایر کش ــن س ــارس و همچنی ــی خلیج ف ــوزه ی جنوب ح
داشــته اســت. پیرامــون تاریخچــه ی به کارگیــری اولیــن شناشــیر، 

ــه وجــود دارد: ــن کشــورها دو نظری ــاری ای در معم

ــرن 7  ــه ق ــوط ب ــربیه مرب ــری مش ــن به کارگی ــه ی اولی - تاریخچ
میــالدی اســت کــه ایــن عنصــر را به صــورت محکــم در حــوزه ی 
ــن  ــداد ای ــرعت، تع ــد. به س ــرار می ده ــراب، ق ــاری اع ــوذ معم نف
شناشــیرها و همچنیــن شــهرت اســتفاده از آن هــا در اطــراف 
ــت و در  ــترش یاف ــرق، گس ــمت ش ــه س ــه و ب ــوزه ی مدیتران ح
ــت  ــه موقعی ــد ک ــپانیا و هن ــن اس ــوزه ی بی ــامل ح ــی ش مناطق
مشــابه آب و هوایــی داشــتند و حــوزه ی نفــوذ اســالم بودنــد، رواج 
یافــت. ایــده ی مشــربیه در بیــن بســیاری از مناطــق بــا جغرافیــا و 
ــد  ــوان عنصــری چندمنظــوره کــه می توان فرهنــگ مختلــف، به عن
ــاردی  ــت )آزوپ ــترش یاف ــود؛ گس ــازگار ش ــف س ــرایط مختل ــا ش ب
ــر و  ــه قص ــی ب ــن ویژگ ــتفاده از ای ــان، اس 2012، 26(. در آن زم
ــی  ــا در دوران عثمان ــد؛ ام ــی، محــدود می ش ــاختمان های عموم س
ــر،  ــن عنص ــت. ای ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــترده م ــورت گس به ص
ــت و  ــش گذاش ــه نمای ــی را ب ــرد و زیبای ــن عملک ــی بی هماهنگ
ــی را  ــی مطلوب ــط داخل ــی، محی ــخت اقلیم ــرایط س ــم ش علی رغ
فراهــم می ســاخت )فایــق 2017، 27(. ایــن ایــده توســط صلیبیونی 
کــه در ســرزمین مقــدس مبــارزه می کردنــد؛ بــه فرهنــگ غــرب، 
ــت.  ــه ی مزغل ســازی20، توســعه یاف ــوان جعب ــی شــد و به عن معرف
ــه پشــتیبان های  ایــن عنصــر از یــک ســاختار بیــرون  زده، شــبیه ب
ــده  ــکیل ش ــف، تش ــوهایی در ک ــا بازش ــا، ب ــده ی بالکن ه نگهدارن
بــود؛ کــه از طریــق آن، مــوادی بــه روی مهاجمینــی کــه در پاییــن 

ــاردی 2012، 26(.  ــد )آزوپ ــد؛ می ریختن ــتاده بودن ــوار ایس دی

- آغــاز ســاخت شناشــیر را می تــوان از مشــربیه های مصــر 
دانســت کــه نمونه هــای قدیمــی آن بــه اوایــل قــرن 12 میــالدی 
ــه ی آن  ــه ی اولی ــه نمون ــات نشــان می دهــد ک ــردد. تحقیق برمی گ
را، می تــوان در مســجد آل صالــح مصــر، مربــوط بــه اواخــر دوره ی 
ــه  ــان ب ــس 2006، 68(. از آن زم ــود )یئومان فاطمــی، مشــاهده نم
بعــد، شناشــیر موردتوجــه بــوده اســت؛ امــا بــا شــروع قــرن نــوزده، 
پیدایــش انقــالب صنعتــی و تولیــد انبــوه، بــه دلیــل هزینــه  و زمــان 
ــی  ــطه ی چوب ــوزی به واس ــر آتش س ــال خط ــاخت، احتم ــاالی س ب
ــبک های  ــا، س ــرات در نیازه ــن تغیی ــح آن و همچنی ــودن مصال ب
معمــاری و شــیوه ی زندگــی، اســتفاده از آن رو بــه کاهــش گذاشــت 
ــت  ــه قدم ــود این ک ــا وج ــتاوی 2003، 19(. ب ــزاری و الشس )کن
ــن  ــرد ای ــه حــدود 800 ســال می رســد؛ کارب شناشــیر در جهــان ب
عنصــر در بنــدر بوشــهر، مربــوط بــه 100 تــا 150 ســال پیــش و 
ــا  ــیر در آن ه ــه شناش ــت ک ــاختمان هایی اس ــت س ــا قدم ــر ب براب
ــهر  ــم ش ــت قدی ــی ویــژه باف ــرح تفصیل ــت )ط ــه اس به کاررفت
بوشــهر 1382، 378؛ هدایــت و عشــرتی 1395، 43(. درنهایــت 
ــه  ــت ک ــوان گف ــی می ت ــه ی تاریخ ــر دو نظری ــه ه ــتناد ب ــا اس ب
ــرده، رواج  ــوهای نام ب ــایر کش ــدا در س ــیرها، ابت ــتفاده از شناش اس
ــه چنــد ســده  داشــته و زمــان به کارگیــری آن در ایــن کشــورها ب

ــردد. ــران بازمی گ ــتفاده ی آن در ای ــل  از اس قب

2. روش تحقیق

روش اصلــی تحقیــق در ایــن پژوهــش، تحلیــل محتــوا بــا اســتفاده 
از روش توصیفــی- تحلیلــی و موردپژوهــی اســت کــه مبتنــی بــر 
ــوا  ــل محت ــه ای: تحلی ــات کتابخان ــف( مطالع ــت: ال ــش اس دو بخ
ــه ای،  ــات کتابخان ــق مطالع ــه از طری ــردآوری داده ک ــزار گ ــا اب ب
ــع  اینترنتــی معتبــر،   ــه کتــب فارســی و التیــن و مناب دسترســی ب
ــوزه ی  ــی در ح ــا و مؤسســات مطالعات ــا نهاده ــه ب ــراری مکاتب برق
عنصــر شناشــیر و مشــربیه در معمــاری اســالمی، صــورت گرفــت. 
ب( مطالعــات میدانــی: مطالعــات میدانــی بــا ابــزار گــردآوری داده 
ــر  ــون عنص ــه پیرام ــی و مصاحب ــاهده ی عین ــق مش ــه از طری ک
ــن  ــد. در ای ــام گردی ــود، انج ــی موج ــای تاریخ ــیر در بناه شناش
ــرل اطالعــات گردآوری شــده  ــق، روش مشــاهده جهــت کنت تحقی
ــدگان  ــط نگارن ــه توس ــاهده ای ک ــای مش ــتفاده از کارت ه ــا اس ب
ــاهده  ــت. کارت مش ــه اس ــتفاده قرارگرفت ــورد اس ــد؛ م ــه گردی تهی
حــاوی تعــدادی ســؤال و عبــارت مربــوط بــه شناشــیرها در بناهــای 
مــورد بررســی بــوده اســت. قبــل از مشــاهده ی بناهــا، نگارنــدگان، 
ــذ  ــاهده، اخ ــورد مش ــاختمان های م ــاره س ــات الزم را درب اطالع
نمــوده و بــا بازبینــی و وارســی محــل مشــاهده، کارت هــای 
ــس از  ــوده و پ ــل نم ــا را تکمی ــر بن ــه ه ــوط ب ــاهده ای مرب مش
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ــیر  ــد. در مس ــی قراردادن ــات را موردبررس ــت اطالع ــرل، صح کنت
ــا اســتفاده از نظریــات پژوهشــگران و اندیشــمندان بــه  پژوهــش ب
بررســی جایــگاه عنصــر شناشــیر و مشــربیه در کشــورهای مختلــف 
ــر شــکل گیری آن هــا،  و همچنیــن کارکــرد و عوامــل تأثیرگــذار ب
ــه تخریــب شــدن  ــا توجــه ب ــه شــد. در مســیر پژوهــش، ب پرداخت
ــی  ــدادی از بناهــای ارزشــمند و تاریخ ــودن تع ــر نم و یــا تغیی
موردبررســی، نگارنــدگان جهــت رســیدن بــه گونه شناســی کاملــی 
ــا مالــکان ایــن  ــا اســتفاده از مصاحبــه ب از شناشــیرهای بوشــهر، ب
ــر  ــدارک و تصاوی ــذ م ــی و اخ ــان قدیم ــن عکاس ــا و همچنی بناه
ــن بخــش، از  ــد. در ای ــی جمــع آوری نمودن ــا، اطالعات ــن بناه از ای
ــا اســتفاده از  روش تاریخــی تفســیری اســتفاده شــده اســت کــه ب
پرســش نامه و مصاحبــه بــا افــراد متخصــص و مطلــع در زمینــه ی 
ــه اســت. پرســش ها راجــع  تاریخــی شــهر بوشــهر، صــورت گرفت
بــه اصــل و شــکل اولیــه ی شناشــیرهای بناهــای تاریخــی، بــوده 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــته ک ــم و بس ــورت منظ ــه به ص ــت و مصاحب اس
ــت  ــه اســت. در نهای ســؤاالت از پیــش تنظیم شــده، صــورت گرفت
بــا بررســی و تطابــق مصاحبه هــا و اطالعــات مکتــوب، نگارنــدگان 
بــه نتیجــه ای کلــی درزمینــه ی شــکل اصلــی شناشــیرها در بناهای 
موردبررســی، رســیدند. در نهایــت بــا اســتفاده از نرم افــزار اکســل، 

ــرار گرفــت. ــی شناشــیرها، مــورد بررســی ق درصــد فراوان

3. شناشیرهای بناهای تاریخی بندر بوشهر

ــاص از  ــه ای خ ــهر، گون ــا در بوش ــخ و جغرافی ــش تاری از برهم کن
معمــاری در تبــادل فرهنگــی بــا کشــورها و اقوامــی کــه بــا بوشــهر 
ــه اســت )بهشــتی  ــراوده داشــته اند شــکل یافت ــخ م در طــول تاری
عشــرتی  57؛   ،1392 مرباغــی  3؛   ،1391 قاســمی  28؛   ،1391
عناصــر  و  ویژگی هــا  دارای  بوشــهر،   .)43  ،1395 دیگــران  و 
معمــاری منحصربه فــردی اســت کــه در معمــاری تاریخــی ســایر 
ــه  ــر ب ــت اقلیمــی مشــابه، کمت ــا موقعی ــی ب ــران، حت شــهرهای ای
ــتای  ــار، روس ــاه افش ــان نادرش ــا زم ــهر ت ــورد. »بوش ــم می خ چش
ــکان را  ــن م ــاه، ای ــه نادرش ــا این ک ــود؛ ت ــی ب ــری کوچک ماهی گی
مقــر نیــروی دریایــی خــود، قــرار داد« )کــرزن 1367، 282(. تــا این 
زمــان در ایــن محــل، ســاختمانی وجــود نداشــت و ســاکنین ایــن 
روســتای کوچــک در کپرهایــی کــه از چــوب و بــرگ درخــت نخــل 
ــهر در دوره ی  ــدر بوش ــد. بن ــی می کردن ــود؛ زندگ ــده ب ــاخته ش س
ــتی  ــنبدی و دهدش ــی، ش ــی، کوت ــه ی بهبهان ــار محل ــار از چه قاج
ــای  ــک 1384، 6-7( و بناه ــایی کوش ــود )رس ــده ب ــکیل ش تش
ــد؛  ــی  مانده ان ــهر باق ــدر بوش ــت بن ــون از باف ــه اکن ــی ک تاریخ
ــه  ــا، زندی ــدودی از آن ه ــده ی مح ــار و ع ــان قاج ــه زم ــوط ب مرب
ــابه و  ــوهای مش ــرار بازش ــا، تک ــگ بناه ــاع هماهن ــتند. »ارتف هس

ــدر،  ــای بن ــفید نماه ــه ی س ــی در زمین ــبک چوب ــیرهای س شناش
ــد؛ ســیمایی  ــق کرده ان ــی را خل ــن شــهر ایران ــر ای ســیمای بی نظی
کــه بــا برون گرایــی اقلیمــی و درون گرایــی فرهنگــی و زیســتی و 
در اثــر تبــادل فرهنگــی و زیســتی، حال وهوایــی هنــدی آفریقایــی 
ــد 1381، 59(. یکــی از عناصــری کــه  ــه اســت« )کولیون ــز یافت نی
ــایر  ــا س ــی ب ــادالت فرهنگ ــن تب ــر همی ــر اث ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
ــر  ــه »از عناص ــت ک ــیر اس ــت؛ شناش ــه اس ــکل گرفت ــورها ش کش
معمــاری بومــی ســواحل خلیج فــارس اســت و عاملــی مهــم 
در معمــاری اقلیمــی خانه هــای بوشــهر به عنــوان حلقــه ای از 
)معماریــان  می شــود«  محســوب  درون گرایــی  و  برون گرایــی 
ــه  ــه کار گرفت ــران ب ــور ای ــه در کش ــیرهایی ک 1373، 100(. شناش
ــاری،  ــاری قاج ــم در معم ــهر و آن ه ــدر بوش ــا در بن ــده اند؛ تنه ش
ــاری،  ــدری تج ــوان بن ــهر به عن ــدر بوش ــه بن ــی در دوره ای ک یعن
موردتوجــه قــرار گرفتــه بــود و از کشــورهای حاشــیه ی خلیج فــارس 
و ســایر کشــورهایی نظیــر هنــد و... مــراودات زیــادی بــا ایــن بنــدر 
ــدم  ــه شــده اســت )صالحــی مق ــه کار گرفت ــت، ب صــورت می گرف
ــدر در دوره ی  ــن بن ــه ای ــا ک ــی 1396، 58-59(. از آن ج و اصفهان
کشــورهای  کنســولگری های  و  کمپانی هــا  جایــگاه  قاجاریــه 
ــیر،  ــه شناش ــود دارد ک ــه وج ــن فرضی ــت؛ ای ــوده اس ــف ب مختل
ــا اقلیــم و فرهنــگ ایــن  عنصــری وارداتــی اســت کــه توانســته ب
منطقــه، هماهنــگ شــود. دربــاره این کــه ایــن عنصــر تحــت تأثیــر 
کــدام ســرزمین در بافــت تاریخــی بنــدر بوشــهر بــه کار بــرده شــده 
اســت؛ نظــرات متفاوتــی وجــود دارد کــه در مهم تریــن آن هــا بــه 
عثمانــی )بــه دلیــل وجــود کمپانــی عثمانــی در بوشــهر( )نبی پــور 
1385، 94(، کشــورهای عربــی )بــه ایــن دلیــل کــه شناشــیر از واژه 
عربــی شناشــیل گرفتــه شــده و در بافــت ســنتی برخــی شــهرهای 
عربــی بــا اقلیمــی نزدیــک بــه بوشــهر کــه بــا ایــن شــهر ارتبــاط 
ــدی 1389، 65(  ــورد( )حمی ــم می خ ــه چش ــته اند، ب ــاری داش تج
ــران و  ــن ای ــوی بی ــاری ق ــط تج ــود رواب ــل وج ــه دلی ــد )ب و هن
ــد شــرقی توســط  ــی هن ــق بوشــهر و تأســیس کمپان ــد از طری هن
ــاره  ــت و عشــرتی 1395، 44( اش ــن شــهر( )هدای انگلســتان در ای
ــده  ــه ی انجام ش ــی های اولی ــا بررس ــال ب ــا این ح ــت. ب ــده اس ش
ــر  ــن عنص ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــهر، ب ــی بوش ــت تاریخ در باف
ــه  ــه کار گرفت ــرده، ب ــه نحــوی متفــاوت از ســایر کشــورهای نام ب ب
ــن  ــردی ای ــدی و کارک ــی کالب ــن گونه شناس ــت؛ بنابرای ــده اس ش
ــه شناســایی عوامــل بومــی  ــد ب ــه می توان شناشــیرها، در ایــن مقال
و هویت بخــش شناشــیرهای بوشــهر در ایــران کمــک نمایــد. 
ــی  ــای تاریخ ــه ای از بناه ــدگان مجموع ــتا، نگارن ــن راس در همی
بوشــهر کــه دارای عنصــر شناشــیر بودنــد را انتخــاب کردنــد و بــه 
ــه ی  ــد. جامع ــف، پرداختن ــای مختل ــا از منظره ــی آن ه گونه شناس
ــی  ــای تاریخ ــی بناه ــق، تمام ــن تحقی ــی در ای ــاری موردبررس آم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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بنــدر بوشــهر اســت کــه دارای عنصــر شناشــیر هســتند تــا 
نگارنــدگان بتواننــد بــه گونه شناســی جامــع و کاملــی از شناشــیرها 

ــد )جــدول 2(. ــدر بوشــهر، دســت یابن در بناهــای تاریخــی بن

 جدول 2. بناهای تاریخی دارای عنصر شناشیر در بندر بوشهر 
)مأخذ: نگارندگان بر اساس اطالعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر(

ــوده  ــن ب ــه اســت ای ــا، قابل توج ــه در انتخــاب نمونه ه ــه ای ک نکت
کــه مطابــق با جــدول 2، ســاختمان های دارای شناشــیر در بوشــهر، 
محــدود بــه ســاختمان های مســکونی و اداری می شــوند. بنابرایــن 

ســایر بناهــا از دایــره ی بررســی حــذف گردیدنــد. متأســفانه برخــی 
از بناهــای تاریخــی ایــن شــهر، به صــورت کامــل تخریــب 
ــوان  ــه بت ــدارد ک ــود ن ــا وج ــی از آن ه ــات کامل ــده اند؛ و اطالع ش
ــت  ــی از باف ــرارداد. »بخش ــق، ق ــته بندهای تحقی ــا را در دس آن ه
تاریخــی بوشــهر، در طــرح احــداث و توســعه بنــدر بوشــهر در دوران 
ــت  ــرق باف ــه در ش ــش ک ــن بخ ــود. ای ــه ب ــان رفت ــوی، از می پهل
تاریخــی واقع شــده بــوده اســت؛ احتمــااًل عمارت هــای شناشــیردار 
ــارت  ــد عم ــه به جــز چن قابل توجهــی را در خــود داشــته اســت؛ ک
ــب شــده اند؛  ــی تخری ــی، مابق ــس و کازرون ــد حاج رئی ــروف مانن مع
و اطالعاتــی جــز چنــد عکــس بــا موقعیــت نامشــخص، از آن هــا در 
دســترس نیســت. همچنیــن بــا احــداث خیابــان شــمالی-جنوبی از 
میــان بافــت در دوره ی پهلــوی بــه پیــروی از الگــوی هوسمانیســم، 
ــت.  ــده اس ــب گردی ــت، تخری ــای باف ــر از عمارت ه ــی دیگ برخ
عــالوه بــر ایــن تخریب هــای کالن مقیــاس، تعــدادی از بناهــا بــه 
دلیــل عــدم توجــه و مرمــت به موقــع، تخریــب گشــته و اطالعــات 

و اســناد بســیاری از آن هــا، در دســت نیســت« )صالحــی مقــدم و 
اصفهانــی 1396، 58-59(؛ بنابرایــن تمامــی بناهــای دارای شناشــیر 
ــدادی  ــه تع ــده اند؛ ب ــه بررســی ش ــن مقال ــه در ای ــدر بوشــهر ک بن
ــه ذکــر  ــد. الزم ب کــه در جــدول 3 آورده شــده، محــدود گردیده ان
اســت کــه برخــی از بناهــای مهــم تاریخــی ایــن شــهر، بــه دلیــل 
ــت  ــورد مرم ــان، م ــول زم ــاد در ط ــیب دیدگی زی ــایش و آس فرس
ــاختمان  ــی س ــکل اصل ــت، ش ــیر مرم ــه در مس ــد ک قرارگرفته ان
نســبت بــه حالــت اولیــه ی خــود، تغییراتــی کــرده اســت. در ایــن 
تحقیــق، مبنــای بررســی بناهــا، شــکل تاریخــی و اولیــه ی آن هــا 
ــه ی  ــه شــکل اولی ــوط ب ــات مرب ــل، اطالع ــن دلی ــه همی اســت؛ ب
بناهــا و تغییــرات احتمالــی آن هــا، بــا اســتفاده از اســناد تصویــری 
ــی،  ــراث فرهنگ ــازمان می ــق از س ــات دقی ــود، اطالع ــِر موج معتب
ــن  ــع دســتی و گردشــگری اســتان بوشــهر و کارشناســان ای صنای
ــع  ــا مطل ــراد متخصــص و ی ــا اف ــه ب ــن مصاحب ســازمان و همچنی

ــت. ــده اس ــت آم ــا به دس ــن خانه ه ــای ای ــی در محله ه بوم
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-32231511تعداد شناشیر
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جدول 3. بناهای دارای شناشیر مورد بررسی در تحقیق )مأخذ: نگارندگان(
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ــرد  ــون کارب ــه پیرام ــورت گرفت ــی های ص ــه بررس ــه ب ــا توج ب
ــن  ــر و همچنی ــب و اســناد معتب عنصــر شناشــیر و مشــربیه در کت
ــدگان  ــی نگارن ــات میدان ــه و مطالع ــورت گرفت ــای ص پژوهش ه
ــیرهای  ــوان شناش ــی ت ــه م ــد ک ــخص گردی ــه، مش ــن زمین در ای
بوشــهر را از منظرهــای متفاوتــی بررســی نمــود و گونه هــای 
متفاوتــی از آن را شناســایی کــرد. در دســته بندی شناشــیرها، 
ــری، گونه هــای  ــه محــل قرارگی ــوان عوامــل مختلفــی ازجمل می  ت
ــا،  ــاوت آن ه ــازه ی متف ــاختار و س ــکلی، س ــی و ش ــاوت فرم متف
تزئینــات متنــوع و همچنیــن کارکردهایــی کــه از شناشــیرها انتظــار 

4. بحث و یافته  ها

4ـ1. گونه شناسی استقراری

از آن جــا کــه شناشــیر و مشــربیه ها بیشــتر در حــوزه ی کشــورهای 
ــی  ــم بیابان ــه اقلی ــا توجــه ب ــه می شــوند؛ ب ــه کار گرفت ــه ب خاورمیان
و خشــک خاورمیانــه و درجــه ی حــرارت بــاالی محیــط خارجــی، 
ــا  ــار ی ــن، معم ــد. بنابرای ــش می یاب ــز افزای ــاق نی ــل ات ــای داخ دم
طــراح شناشــیر بایــد بــر مکان یابــی و موقعیــت شناشــیر نســبت بــه 
مســیر خورشــید، تمرکــز کنــد )فایــق 2017، 27(. معمــاران بناهــای 
تاریخــی در بنــدر بوشــهر نیــز بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته اند. در 
معمــاری بناهــای بوشــهر، شناشــیرها بــر اســاس محــل قرارگیــری، 
ــیرهای  ــوند. شناش ــی تقســیم می ش ــی و خارج ــته داخل ــه دو دس ب
ــیرهای  ــند و شناش ــزی می باش ــاط مرک ــه حی ــرف ب ــی، مش داخل
ــد؛  ــر روی نمــای خارجــی ســاختمان قــرار می گیرن خارجــی کــه ب
ــی،  ــیرهای خارج ــتند. شناش ــان هس ــا خیاب ــه ی ــه کوچ ــرف ب مش
ــور  ــرض ن ــون در مع ــتند؛ چ ــته تر هس ــیده تر و بس ــواًل پوش معم
ــیرهای  ــی شناش ــد؛ ول ــرار گرفته ان ــید ق ــتقیم خورش ــش مس و تاب
داخلــی از آن جهــت کــه اغلــب در ســایه ی جبهــه ی روبــه روی بنــا 
قــرار می گیرنــد؛ کامــاًل جــداره ی شــفافی دارنــد. ایــن امــر عــالوه 

ــاره ای  ــه اســت را در تنــوع آن هــا، تأثیرگــذار دانســت. در پ می رفت
ــیرهای  ــه ی شناش ــه در زمین ــورت گرفت ــیِن ص ــات پیش از مطالع
ــه تعــدادی از کاربردهــای شناشــیر اشــاره شــده اســت؛  بوشــهر، ب
ــق آن از منظــر حجمــی  ــه ویژگی هــای دقی ــچ کــدام ب ــا در هی ام
ــا  ــش ب ــن پژوه ــت. در ای ــده اس ــه نش ــالن، پرداخت ــا و پ و در نم
ــاختار  ــن س ــی و همچنی ــای حجم ــه ویژگی ه ــق ب ــی دقی نگاه
فرمــی آن، شناشــیرهای بوشــهر مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و بــر 
ــده اند؛  ــکل 1، آورده ش ــه در ش ــاخصه هایی ک ــوع ش ــاس مجم اس

دســته بندی گردیدنــد.

شکل 1. نمودار دسته بندی گونه شناسی شناشیرها در بندر بوشهر )مأخذ: نگارندگان(

ــت  ــم و محرمی ــظ حری ــه حف ــل، منجــر ب ــوای داخ ــل ه ــر تعدی ب
ــردم  ــا م ــه ب ــی ک ــیر خارج ــردد. »شناش ــز، می گ ــا نی ــران بن کارب
ــه  ــه پوشــش بیشــتری نســبت ب ــاز ب ــاط اســت نی ــرون، در ارتب بی
ــه ی  ــرف جبه ــا دو ط ــک ی ــیر در ی ــی، دارد. شناش ــیر داخل شناش
بیرونــی و در یــک تــا چهــار جبهــه ی داخلــی قــرار گرفتــه اســت 
و معمــواًل در طبقــه ی اول ســاختمان یــا بــاال، رو بــه خیابــان و یــا 
حیــاط مرکــزی، گســترده می شــود )القالمــی 2017، 31-32(. ایــن 
در حالــی اســت کــه مشــربیه های موجــود در کشــورهای نــام بــرده 
ــده اند.  ــده ش ــز دی ــا نی ــه ی همکــف بن ــه، در طبق در بخــش مقدم
در بناهــای تاریخــی بوشــهر، شناشــیرهای خارجــی، اغلــب رو بــه 
ــر  ــد و منظ ــتفاده از دی ــت اس ــرب( و جه ــرب و جنوب غ ــا )غ دری
ــی  ــا شناشــیرهای داخل ــد؛ ام ــا بوده ان مناســب و نســیم خنــک دری
ــت  ــتر جه ــوند و بیش ــده می ش ــاختمان دی ــه ی س ــار جبه در چه
برقــراری ارتبــاط و عنصــری عملکــردی در ایجــاد ارتبــاط فضایــی، 
ــی، امــکان قرارگیــری  ــوع ارتبــاط پالن ــه ن ــا توجــه ب ــد؛ و ب بوده ان
ــیرهای  ــن شناش ــود دارد. در بی ــاوت، وج ــای متف ــا در جبهه ه آن ه
ــی  ــا، شناشــیرها در جبهــه ی غرب ــر نمونه ه ــورد بررســی، در اکث م
قــرار دارنــد و فراوانــی ایــن نــوع، بیشــتر از ســایر نمونه هــا اســت 

)جــدول 4(.
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جهت 
قرارگیری

داخلی

)مشرف به حیاط(

خارجی

)مشرف به بیرون(
کاربرد

گلشن، حسینی، نجفی، شمال
طاهری

هفته، نوذری، نجفی، طاهری، یهودا، 
طبیب کوتی، 2 ایرانی، جعفری

استفاده از دید و منظر روبه دریا در جبهه ی غرب، عدم دریافت تابش در 
جبهه ی شمال و استفاده از باد شمال21

حاج رئیسرشیدی، رفیعیشمال شرق
نمودار تحلیل میزان فراوانی

آذین، نوذری، گلشن، شرق
ـنجفی، طاهری

رشیدی، جعفری، رفیعی، شمال غرب
کازرونی، مهربان، قنبرزاده، حاج رئیس2 حاج رئیس

نوذری، نعمتی زاده، غرب
حسینی، طاهری

طبیب بهبهانی، امیریه، نعمتی زاده، طبیب 
کوتی، نجفی، هفته، یهودا، کنگانی، 

مجاورکنگانی

نوذری، گلشن، نجفی، جنوب
نعمتی زادهجعفری، ایرانی

کازرونی، قنبرزادهرشیدی، رفیعی، مهربانجنوب غرب

رشیدی، رفیعی، مهربان، جنوب شرق
آذین، امیریهحاج رئیس

توضیحات
ــًا در  ــی، تقریب ــی شناشــیرهای داخل ــد. فراوان ــرار دارن ــا و شــمال )ســایه(، ق ــه دری ــا، در جبهــه ی غــرب رو ب ــرون بن بیشــترین شناشــیرها در بی
ــا و  ــه ی نمونه ه ــر از بقی ــوب و شمال شــرق، کمت ــیر خارجــی در جن ــتفاده از شناش ــزان اســت. اس ــک می ــه ی ــاختمانی، ب ــای س ــه ی جبهه ه هم

در شــرق، صفــر اســت.

جدول 4. گونه شناسی شناشیرهای بوشهر بر اساس محل قرارگیری در پالن )مأخذ: نگارندگان(

4ـ2. گونه شناسی فرمی و شکلی

ــه تفاوت هایــی کــه  ــا توجــه ب در گونه شناســی فرمــی و شــکلی، ب
در شناشــیرها، مشــاهده گردیــد، ایــن عناصــر از ســه منظــر پــالن، 

نمــا و حجــم، مــورد بررســی قــرار گفتنــد.

4ـ2ـ1. از منظر پالنی

ــهر را در  ــیرهای بوش ــوان شناش ــی، می ت ــه ی پالن ــاظ هندس از لح
ــی،  ــی و چهارضلع ــته بندی خطــی، ال شــکل، یوشــکل، مثلث 5 دس
ــورت  ــه ص ــب ب ــی، اغل ــیرهای خارج ــرد. شناش ــیم بندی ک تقس
ــوع هــر  ــی تن ــی شناشــیرهای داخل خطــی و ال شــکل هســتند ول

5 دســته را، دارا می باشــند. ابعــاد شناشــیرها از دو یــا ســه متــر تــا 
حــدود بیســت متــر، در تغییــر اســت و معمــواًل در بناهــا، نــوع خطی 
آن کــه بــه شــکل مســتطیل کشــیده اســت؛ بیشــتر از ســایر انــواع، 
ــت  ــا موقعی ــب ب ــی، متناس ــیر بیرون ــکل شناش ــود. ش ــده می ش دی
قرارگیــری بنــا در بافــت شــهری، از خطــی، ال و یوشــکل، متفــاوت 
ــی شناشــیرها،  ــز در شــکل پالن ــا نی ــالن بن ــرم پ ــه، ف اســت. البت
بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت و معمــار بنــا، بــا توجــه بــه هندســه ی 
پــالن و متناســب بــا نــوع کاربــرد آن در طــول فضاهــای مختلــف، 
ــوع خطــی شناشــیرها را بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار داده اســت  ن

)جــدول 5(.
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فرم پالن
نمودار تحلیل میزان فراوانی

4 ضلعیمثلثییو شکلال شکلخطی

بنای 
دارای 

شناشیر 
داخلی

ایرانی، جعفری، نعمتی زاده، 
مهربان، حسینی3 حاج رئیس

نوذری، 
گلشن، 
نجفی، 
طاهری

آذین، 
جعفری

رشیدی، 
رفیعی

تصویر

ایجاد فضای ارتباطی برای ورود به اتاق هاکاربرد

بنای 
دارای 
شناشیر

بیرونی

آذین، نوذری، 2 نجفی، 
2 ایرانی، امیریه، مهربان، 
جعفری، طاهری، طبیب، 
مجاورکنگانی، کنگانی، 
بهبهانی، 2 حاج رئیس

یهودا، کازرونی، 
نعمتی زاده،

طبیب کوتی، 
قنبرزاده، هفته

ـامیریهـ
توضیحات

ــی را در بیــن  ـ شناشــیرهای خطــی، بیشــترین فراوان
ــتر  ــیار بیش ــا، بس ــرون بن ــه در بی ــد ک ــا دارن نمونه ه

هســتند.

ـ شناشــیرهای داخلــی در همــه ی انــواع، دیــده 
ــتر  ــکل آن، بیش ــو ش ــی و ی ــوع خط ــا ن ــوند ام می ش
تفــاوت چشــم گیری  البتــه  دیــده می شــود کــه 

ــد. ندارن

ـ فراوانــی یوشــکل و چهارضلعــی در نمونه هــای 
ــت. ــر اس ــی، صف بیرون

ــتصویر

ارتباط بصری با بیرون بنا، عملکرد سرمایشیکاربرد

جدول 5. گونه شناسی شناشیرهای بوشهر بر اساس شکل پالن )مأخذ: نگارندگان(

ــاًل  ــاز- کام ــیده- نیمه ب ــاًل پوش ــا )کام ــر نم 4ـ2ـ2. از منظ
ــرده( ــاز و دارای ن ب

در نمــای شناشــیرها در بوشــهر، ســه نــوع از شناشــیرهای کامــاًل 
پوشــیده، نیمه بــاز و کامــاًل بــاز، وجــود دارد. در شناشــیرهای کامــاًل 
پوشــیده، »تعبیــه ی کرکره هــای شناشــیل، طــوری اســت کــه نــور 
ــیب  ــد؛ ش ــت می کن ــاق، هدای ــا ات ــرو ی ــل راه ــه داخ ــوا را ب و ه
ــه ی  ــاال کوچ ــه از ب ــت؛ به طوری ک ــن اس ــه پایی ــاال ب ــره از ب کرک
ــل  ــاال و داخ ــوان ب ــن، نمی ت ــا از پایی ــود؛ ام ــده می ش ــن دی پایی
اتــاق را دیــد« )حمیــدی 1389، 65(. در بناهایــی کــه شناشــیرهای 
ــاع 1.5  ــا ارتف ــیر ت ــف شناش ــواًل از ک ــود دارد؛ معم ــاز وج نیمه ب
ــده؛   ــانده ش ــی پوش ــتفاده از کرکره های ــا اس ــر، ب ــا باالت ــری و ی مت
ــری را  ــد آزادت ــا دی ــاز اســت ت ــی آن، ب ــط قســمت 1/3 باالی و فق
بــه معبــر، ایجــاد کنــد و همچنیــن ســبب کــوران هــوا گــردد. در 

کرکره هــای ایــن نــوع از شناشــیرها، بخش هــای یک درمیــان 
ــایه و  ــه ای از س ــب ماهران ــات، ترکی ــن صفح ــی در ای ــر و خال پ
تهویــه را ایجــاد می کنــد، کــه اثــر مطلــوب خنک کننــده ای داشــته 
اســت. همچنیــن ایــن صفحــات، نــوِر شــدیِد خورشــید را مالیم تــر 
ــر کــرده کــه »معمــواًل ایــن روش در مشــربیه های شــمال  و نرم ت
ــش شــدید خورشــید وجــود  ــه تاب ــه ای ک ــا و مناطــق مدیران افریق
ــد«  ــظ می کن ــاق را حف ــای ات ــود و دم ــده می ش ــتر دی دارد؛ بیش
)ازوپــاردی 2012، 26(. در شناشــیرهای کامــاًل بــاز نیــز، کــه اکثــراً 
در جبهه هــای داخلــی بنــا تعبیــه شــده اند؛ فقــط حفاظ هــای 
ــرده ای وجــود دارد کــه جهــت تأمیــِن ایمنــِی ســقوط از ارتفــاع،  ن
بــوده اســت. در بیــن نمونه هــا، گونــه ی نیمه بــاز، بیشــتر از 
ــت  ــدرت یاف ــته، به ن ــاًل بس ــه ی کام ــود و نمون ــده می ش ــه دی هم

ــدول 6(. ــود )ج می ش



71فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره سی ام / بهار 1400 / سال نهم

تصویر 1. پوشیده

ب الف ب( کمی باز الف( کاماًل پوشیده

پیوسته منقطع پیوسته منقطع

- - - - داخلی

طبیب کوتی، نوذری، کنگانی - - - خارجی

حفظ محرمیت فضای داخل کاربرد

ب الف 2. نیمه باز

ب( دارای جان پناه و کتیبه الف( دارای نرده ی کرکره ای

پیوسته منقطع پیوسته منقطع

- - مهربان - داخلی

نجفی، مجاورکنگانی -
طبیب کوتی، نجفی، 
آذین، طبیب بهبهانی، 

طاهری، مهربان، 
قنبرنژاد

- خارجی

حفظ محرمیت، دید به بیرون و ایجاد تابش بند کاربرد

تصویر 3. کاماًل باز با نرده

پیوسته منقطع

رشیدی، ایرانی، رفیعی، آذین، نجفی، نوذری، طاهری، گلشن،3 
حاج رئیس، 2 جعفری - داخلی

2 امیریه، جعفری، هفته، کازرونی، 2 ایرانی، 2 حاج رئیس، یهودا - خارجی

دید به بیرون کاربرد

ـ شناشــیرهای کامــاًل پوشــیده در 
ــدارد. ــود ن ــا وج ــن نمونه ه بی

ــره،  ــا کرک ــاز ب ــیرهای نیمه ب ـ شناش
ــای  ــی در نم ــزان قابل توجه ــه می ب
دیــده  ســاختمان ها  بیرونــی 

. ند می شــو
پیوســته اند  شناشــیرها  همــه ی  ـ 
ــده  ــت نش ــع، یاف ــه ی منقط و نمون

ــت. اس
ـ بیشــترین نمونه هــا مربــوط بــه 
شناشــیر کامــاًل بــاز بــا نــرده، اســت 
کــه در بیــرون و داخــل بنــا، فراوانــی 

ــد. ــی دارن قابل توجه

نمودار 
تحلیل 
میزان 
فراوانی

 جدول 6. گونه شناسی شناشیرهای بوشهر بر اساس نمای کلی آن ها )مأخذ: نگارندگان(
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4ـ2ـ3. از منظر حجمی

شناشــیرها یــا به صــورت حجمــی بیــرون زده از بنــا و یــا مســطح بــا 
رویــه ی نمــای ســاختمان، می باشــند. شناشــیرهای مســطح، غالبــًا 
در ســطح هم تــراز بــا جداره هــای اتــاق می باشــند؛ و عمومــًا 
به صــورت قاب هایــی تکــی و در پــاره ای از مــوارد چندتایــی، 
ــد و  ــرار می گیرن ــاط، ق ــراف حی ــای اط ــه در جداره ه ــتند ک هس
ــوع  ــاز می شــوند. ایــن ن ــه معبــر، ب تنهــا در مــواردی معــدود، رو ب
ــوند؛  ــت می ش ــی یاف ــورهای عرب ــب در کش ــه اغل ــیرها ک از شناش
ــل پنجره هــای  ــی در مقاب فقــط به صــورت صفحــات مشــبک چوب
اصلــی در نمــا قــرار دارنــد؛ کــه قابلیــت حرکــت به صــورت 
عمــودی بــه ســمت بــاال و پاییــن و یــا عقــب و جلــو را داشــته اند. 
ــای  ــات در بناه ــع در طبق ــی واق ــای ارس ــا پنجره ه ــا و ی طارمه ه
بنــدر بوشــهر، شــبیه بــه ایــن نــوع از شناشــیرها هســتند. بنــا بــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــده اســت و ب ــه گردی ــدول 1 ارائ ــه در ج ــی ک تعاریف
ــت  ــوده اس ــراب ب ــربیه های اع ــه از مش ــیرها ک ــتگاه شناش خواس
و همچنیــن بــا اســتناد بــه انــواع مشــربیه هایی کــه مشــابه 
ــزو  ــا را ج ــن نمونه ه ــوان ای ــتند؛ می ت ــر هس ــوع از عناص ــن ن ای
شناشــیرها، قلمــداد کــرد. شناشــیرهای بیــرون زده از حجــم اصلــی 
ــه دو صــورت مســقف و بدون ســقف، ســاخته شــده اســت.  ــا، ب بن
همچنیــن شناشــیرهای مســقف بــه دو دســته ی منقطــع )منفصــل( 
و پیوســته )متصــل( تقســیم می شــوند. در بوشــهر، حجــم شناشــیر، 
ــت  ــری، یاف ــب دیگ ــرم غال ــت و ف ــتطیل اس ــب مس ــًا مکع عموم
ــتی(  ــا نیم هش ــتوانه ی ــی )نیم اس ــکل منحن ــا »ش ــت؛ ام ــده اس نش
ــه طرابلــس،  ــز در برخــی ســرزمین ها ازجمل ــام خراجــه نی ــا ن آن ب
دیــده شــده اســت« )وازری 2014، 95(. »در نوعــی از مشــربیه های 
ــه  ی آن طاقچــه ای وجــود دارد  ــرون زده از حجــم، در داخــل بدن بی
ــوده اســت؛ بعضــی، کارکــرد  کــه محــل قرارگیــری ظــروف آب ب
آن را خنــک شــدن آب نوشــیدنی در تابســتان و برخــی، آن را 
جهــت تبخیــر آب، خنک  کــردن و مرطــوب نمــودن هــوای 
ــی 1986؛  ــد« )فتح ــه، می دانن ــل خان ــای داخ ــه فض ــده ب واردش
آلوتمــن22 2017، 29(. عــالوه بــر ایــن، در اکثــر مــوارد نیــز از ایــن 
مــکان بــه عنــوان ســکویی جهــت نشســتن )شاه نشــین(، اســتفاده 
می شده اســت. در شناشــیرهای بوشــهر، ســطح بیرون زدگی هــا 
هم تــراز بــا کــف اتــاق، بــوده اســت و ایــن فضاهــا، عملکردهــای 
ــرون زده از  ــیرهای بی ــواع شناش ــی از ان ــته اند. برخ ــوق را نداش ف
ــل  ــک در مقاب ــی کوچ ــک بیرون زدگ ــورت ی ــه ص ــا ب ــا، تنه بن
ــش  ــه افزای ــر ب ــه منج ــدون آن ک ــند؛ ب ــی می باش ــره ی اصل پنج
فضــای داخــل خانــه گــردد و صرفــًا جهــت دیــد بــه بیــرون بــوده 
و عملکــرد بهارخــواب را داشــته اند. در بوشــهر، شناشــیر بیــرون زده 
ــواع مســقف  ــوع آن در ان ــی بیشــتری داشــته کــه تن ــا، فراوان از بن
و بدون ســقف بــه یــک میــزان اســت و انــواع مســطح آن، بســیار 

ــوده اســت )جــدول 7(. ــج نب ــوده و اســتفاده از آن رای محــدود ب

4ـ3. گونه شناسی ساختاری و سازه ای

ــن  ــه ای ــا ب ــاوت اســت و بن شــکل ظاهــری شناشــیرها باهــم متف
ــوع  ــدول 8(. تن ــد )ج ــی، دارن ــازه ی متفاوت ــاختار و س ــاوت، س تف
ــا اســت  شــیوه ی ســاخت شناشــیرها، یکــی از شــاخصه های آن ه
ــهری،  ــت ش ــی باف ــت و زیبای ــای باف ــوع نماه ــه تن ــر ب ــه منج ک
ــی  ــا در برخ ــه ی آن ه ــی، هم ــورت کل ــا به  ص ــت؛ ام ــده اس گردی
ــش  ــد بخ ــیر دارای چن ــاختار شناش ــتند. س ــترک هس ــزاء، مش اج

ــا اشــاره شــده اســت. ــه آن ه ــه ب ــه در ادام اســت ک

ــت  ــوب درخ ــس چ ــی از جن ــیرها، تیرهای ــف شناش ــف: در ک - ک
چنــدل، بــه صــورت طــره یــا پیش آمدگــی، از بنــا خــارج  می شــوند. 
ــول  ــد و ط ــر قرارگرفته  ان ــم از یکدیگ ــا فاصله ی  ک ــا، ب ــن تیره ای
بیرونــی آن هــا، بیــن 70 تــا 100 ســانتی متر اســت. بــر روی ایــن 
ــه  ــبت ب ــه ای نس ــش 90 درج ــا چرخ ــدل ب ــای چن ــا، تیره تیره
ــا را  ــد و ســپس روی آن ه ــرار می گیرن ــای کنســول شــده، ق تیره
بــا الوارهــای چوبــی و بــا زاویــه 90 درجــه نســبت بــه چندل هــای 
ــًا از  ــربیه ها عموم ــه مش ــا ک ــد. از  آن ج ــرش می  کردن ــن، ف زیری
ــد؛  ــادی نبوده  ان ــد وزن زی ــا واج ــند؛ بیرون زدگی ه ــوب می باش چ
ــل  ــا تحم ــی، وزن آن ه ــی ظریف ــول های چوب ــا کنس ــن ب بنابرای
ــته اند.  ــی، نداش ــته ی چوب ــای برجس ــه پایه ه ــاز ب ــود و نی می ش
)دســتک  مــورب  تیرک هایــی  به وســیله ی  چندل هــا  گاهــی 
ــرار  ــا ق ــر آن ه ــه در زی ــز، ک ــا فل ــوب ی ــس چ ــی( از جن ــا لچک ی

ــد. ــل می کنن ــر آن، منتق ــوار زی ــه دی ــا را ب ــد؛ نیرو ه می گیرن

ــواًل از دو بخــش  ــیر، معم ــه ی شناش ــاه: بدن ــا جان پن ــه ی - بدن
تشــکیل شده  اســت. قســمت باالیــی، کــه متشــکل از یــک 
ــا میله هــای باریــک و ظریــف اســت؛ و قســمت  شــبکه ی تنــگ ب
ــوار گســترده ی اســتوانه ای  ــا ن ــر ب ــر، از یــک شــبکه ی بازت پایین ت
چوبــی، ســاخته شــده اســت )محامــد 2015، 14(. میله هــا نیــز در 
چهارچــوب، جهــت توزیــع بارهــا در سراســر شــبکه، بهبــود پایداری 
و جلوگیــری از فروپاشــی ســاختار، قــرار داده شــده اســت23. عــالوه 
ــت  ــتونک هایی جه ــاد، س ــول زی ــا ط ــیرهای ب ــن، در شناش ــر ای ب
پایــداری بدنــه، وجــود دارد. ایــن ســتونک های عمــودی، بــر روی 
ــن  ــر ای ــر دیگ ــواردی س ــوند و در م ــل می ش ــمت اول، متص قس
ســتونک ها، بــه تیرک هــای چهارتراشــی کــه در دیــوار قــرار 
گرفته انــد؛ متصــل می شــود کــه ایســتایی آن را در برابــر نیروهــای 
ــتونک ها  ــن س ــد. گاه ای ــش ده ــاه، افزای ــه جان پن ــی وارده ب جانب
اســتفاده  شناشــیر،  روی  مــورب  ســقف  نگه داشــتن  جهــت 
می شــوند. قســمت دیگــر ایــن بخــش، شــبکه ی کرکــره ای، 
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فرم حجمی

نام بنا

علتگرافیک بیرونیداخلی

بیرون زده 
از حجم بنا

مسقف

نوذری، طاهریپیوسته
طبیب کوتی، امیریه، 2 نجفی، 

جعفری، کازرونی، مهربان، 
استفاده مجاورکنگانی، کنگانی

به عنوان 
تابش بند

--منقطع

بدون سقف

پیوسته
گلشن، آذین، رفیعی، 
مهربان، 3 حاج رئیس، 

ایرانی، 2 جعفری، 
رشیدی، نجفی

2 ایرانی، جعفری، نوذری، 
آذین، طاهری، هفته، قنبرزاده، 

استفاده یهودا، 2 حاج رئیس، امیریه
به عنوان 
نظرگاه و 

تراس
--منقطع

----پیوستهمسطح

----منقطع

از حجم بناهای نعمتی زاده و حسینی، اطالعاتی به دست نیامد و شناشیر حسینی و 2 شناشیر نعمتی زاده، نامعلوم فرض شدند.توضیحات

نمودار 
تحلیل 
میزان 

فراوانی 
شناشیرها

ـ فراوانی شناشیرهای مسطح صفر است.

ـ شناشــیرهای بیــرون زده ی بدون ســقف و مســقف بــه یــک میــزان 
پراکندگــی دارنــد.

ــی،  ــیرهای خارج ــز در شناش ــقف نی ــرون زده ی مس ــای بی ـ نمونه ه
ــی  ــا در شناشــیرهای داخل ــد ام ــزان قابل توجهــی وجــود دارن ــه می ب

ــر هســتند. بســیار محدودت

جدول 7. گونه شناسی شناشیرهای بوشهر بر اساس حجم کلی آن ها )مأخذ: نگارندگان(
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ــتونک ها،  ــن س ــه مابی ــت ک ــی اس ــبک چوب ــا مش ــرده ای و ی ن
قــرار می گیــرد. در شناشــیرهای ســاده، »ســاختار شناشــیر از یــک 
ــا 1  ــه( از 10 ســانتی متر ت ــی )میل ــات اســتوانه ای چوب ســری قطع
متــر )بســته بــه مقیــاس و ســطح جزئیــات(، تشــکیل شــده اســت. 
ــه ی  ــوان نقط ــه عن ــاص، ب ــم و خ ــل منظ ــا در فواص ــن میله ه ای
ــتوانه ای  ــر اس ــات بزرگ ت ــا قطع ــی، ب ــای افق ــن میله ه ــال بی اتص
و یــا مکعــب، تولیــد اشــکال هندســی دقیــق تزئینــی، می نماینــد« 

)ســاموئلز24 2011، 23-22(.

اجزاء
سقف

محل 
استقرار با سقف شیب داربدون سقف

کف

1. کنسول با 
تیر یک سره 
)ادامه ی تیر 
دهانه ی قبلی(

الف. کنسول با عرض کم

گلشن، نجفی، رشیدی، 
جعفری،

3 حاج رئیس، ایرانی، رفیعی، 
مهربان

داخلینوذری، طاهری

آذین، نوذری، بخشی از 
طاهری، جعفری، امیریه، بخشی 

از 2 ایرانی،

2 حاج رئیس، بخشی از یهودا،

بخشی از قنبرنژاد

طبیب بهبهانی، 
بخشی از کازرونی، 

مهربان، کنگانی
بیرونی

ب. کنسول با عرض 
بیش از یک متر

---بدون دستک

مجاور کنگانیهفتهدستک مورب
بیرونی

طبیب کوتی-دستک قوسی

2. کنسول با تیر منفصل

بدون دستک
بخشی از یهودا، بخشی از 
طاهری، بخشی از ایرانی، 

بخشی از قنبرنژاد
2 نجفی، بخشی از 

بیرونیکازرونی

---دستک مورب

---دستک قوسی

3. مثلثی با تیر ساده )با دو تکیه گاه(
داخلی-آذین، جعفری

بیرونیامیریه-

- ســقف: ســقف شناشــیرها به وســیله ی الوارهــای چوبــی ای 
کــه کنــار هــم قــرار می گیرنــد؛ ایجــاد می شــود و معمــواًل، 
به صــورت شــیب دار اســت؛ کــه بــا زاویــه ی بیــن 30 تــا 45 درجــه 
ــرد.  ــرار می گی ــیر، ق ــای شناش ــر روی تیرک ه ــق، ب ــه اف نســبت ب
ســتون هایی  روی  بــر  پوشــش  ســقف دار،  شناشــیرهای  »در 
ــا  ــی ی ــد. پوشــش چوب ــه می کن ــم، تکی ــا قطــر ک ــراش ب ــار ت چه
به صــورت پیوســته روی کل آن یــا بــه شــکل غیرپیوســته و فقــط 
ــان 1391،  ــت )معماری ــه اس ــرار گرفت ــا، ق ــوهای اتاق ه روی بازش

ــی 1389، 31(. ــر و خلیج ــر، پورجعف 100؛ رنجب
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بدنه

 1. طول 
بیش از

3 متر

الف. ستون های چوبی با تیر مورب
داخلی-جعفری

بیرونینجفی، کنگانی-

ب. ستون های چوبی با تیر افقی

نجفی، 3حاج رئیس، یهودا، 
داخلی-قنبرنژاد، رفیعی

آذین، نوذری، گلشن، طاهری، 
هفته، جعفری، امیریه، 2 ایرانی، 

2حاج رئیس
طبیب کوتی، مجاور 

بیرونیکنگانی

ج. ستون های چوبی با تیرهای افقی و 
مورب

نوذری، طاهری، مهربان
داخلیمهربان

نجفی، طبیب -
بیرونیبهبهانی، کازرونی

د. بدون ستون
داخلی-رشیدی، ایرانی

بیرونیامیریه-

 2. طول 
کمتر از 3 متر

---الف. ستون های چوبی با تیر مورب

---ب. ستون های چوبی با تیر افقی

ج. ستون های چوبی با تیرهای افقی و 
---مورب

داخلی-آذین، جعفرید. بدون ستون

از ساختار بناهای نعمتی زاده و حسینی، اطالعاتی به دست نیامد و ساختار شناشیر حسینی و 2 شناشیر نعمتی زاده، نامعلوم فرض شدند.توضیحات

نمودار 
تحلیل 
میزان 

فراوانی 
شناشیرها

توضیحات
ــه کنســول یک ســره و  ــی ک ــدون ســقف، اســت. بناهای ــم و ب ــر یک ســره و عــرض ک ــا کنســول دارای تی ــی در شناشــیرهای ب بیشــترین فراوان
ــی،  ــر منفصــل در شناشــیرهای بیرون ــا تی ــه کنســول ب ــوط ب ــه ی مرب ــد. نمون ــی بســیار کمــی دارن ــر داشــته  اند؛ فراوان ــک مت ــش از ی عــرض بی
فراوانــی قابل توجهــی دارنــد. فراوانــی شناشــیرهای بــا طــول بیــش از ســه متــر، بســیار زیــاد اســت و از بیــن آن هــا نمونــه ی دارای ســتون، فراوانــی 

قابل توجهــی دارد.

جدول 8. گونه شناسی شناشیرهای بوشهر بر اساس ساختار و سازه ی آن ها )مأخذ: نگارندگان(
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بــه رنــگ آبــی آســمانی، هســتند )جــدول 9(. 4ـ4. گونه شناسی تزئیناتی

طراحــی پیچیــده ی شناشــیرها )مشــربیه( توســط معمــاران و 
صنعتگرانــی صــورت می گرفــت کــه از چــوب و کتیبه هــای 
ــی،  ــای هندس ــکوه و الگوه ــات باش ــاد تزئین ــرای ایج ــده ب حک ش
ــود در  ــیرهای موج ــق 2017، 27(. شناش ــد )فای ــتفاده می کردن اس
کشــورهای عربــی بــه دلیــل اهمیــت آن در بــه نمایــش گذاشــتن 
منزلــت صاحب خانــه، دارای تزئینــات بســیار پــرکاری هســتند؛ امــا 
ــات  ــا تزئین ــاده تر و ب ــیار س ــیرها بس ــهر، شناش ــاری بوش در معم
ــه ســاختار شناشــیر کــه  ــد. بســته ب ــه کار رفته ان بســیار کمتــری، ب
در بخــش مربــوط بــه ســاختار و ســازه، توضیــح داده شــد؛ اجــزای 
ــود.  ــر می ش ــز پرکارت ــات آن نی ــوده و تزئین ــاوت ب ــیرها، متف شناش
ــت  ــی یاف ــواع متفاوت ــهر، در ان ــیرها در بوش ــی شناش ــه ی اصل بدن
ــای  ــا طرح ه ــرده دار ب ــه ی ن ــره ای، بدن ــات کرک ــوند؛ صفح می ش
خــاص، ســاده و بــدون طــرح خــاص به صــورت شــبکه های چوبــی 
ــاره ای  ــا و در پ ــا(، آبچکان ه ــرده )معجره ــی. ن ــا افق ــودی و ی عم
ــات  ــه تزئین ــاج شناشــیرها، از عناصــری هســتند کــه ب ــوارد ت از م
آن هــا، زیــاد پرداختــه شــده اســت. »چوب هــای چهارتــراش، نــرده 
ــی و  ــای چوب ــا و گلپاه ــا، کرکره ه ــزی زیب ــی و فل ــر( چوب )معج
فلــزی پــرکار و آویــزان در زیــر آن، زیبایــی خاصــی بــه شناشــیرها 
داده اســت« )معماریــان 1391، 104؛ رنجبــر، پورجعفــر، و خلیجــی 
ــکل از دو  ــواًل متش ــا، معم ــی آبچک ه ــرح تزئینات 1389، 31(. ط
لــوزی عمــودی پشــت ســر هــم و یــا بــه شــکل گلبــرگ، اســت که 
در قســمت تحتانــی و رو بــه بیــرون شناشــیر، بــه الوارهــای کــف، 
ــمت  ــه س ــیر را ب ــاری روی شناش ــای ج ــود و آب ه ــل می ش متص
معبــر، هدایــت می کنــد و از جــاری شــدن بــر روی نمــا، جلوگیــری 
ــی  ــیر، چوب ــمت های شناش ــه ی قس ــس کلی ــواًل جن ــد. معم می کن
ــرده  ــوب و ن ــب چ ــت ترکی ــن اس ــه ممک ــه، ک ــز بدن ــت؛ به ج اس
ــر  ــی بیش ت ــرد آن در شناشــیر هــای داخل ــه کارب ــزی باشــد؛ ک فل
ــه  ــا ب ــوع و بن ــًا متن ــیرها، غالب ــن شناش ــی ای ــوش چوب ــت. نق اس
ــف، می باشــد؛  ــه واجــد ظرافت هــای مختل ــی صاحب خان ــوان مال ت
همیــن قســمت از شناشــیر، ســبب تنــوع در شــکل ظاهــری آن هــا 
ــادی،  ــل اقتص ــوان دالی ــوع را می ت ــن تن ــل ای ــت. عام ــده اس ش
ــری،  ــل قرارگی ــران، مح ــگ کارب ــراد، فرهن ــت اف ــوه ی معیش نح
ــدول جــداره پشــت آن و... دانســت. در بعضــی از شناشــیرها، از  م
کرکره هــا یــا مشــبک های متحــرک نیــز، اســتفاده شــده اســت. از 
آن جــا کــه نمــای بیشــتر ســاختمان های بوشــهر، ســفید و یــا کــرم 
ــر  ــگ متضــاد و شــاخص ب ــا رن ــگ هســتند؛ وجــود شناشــیر ب رن
ــوع  ــوده اســت. تن ــن فضــا را بســیار چشــم گیر، می نم روی آن، ای
ــوده اســت؛  ــاد ب ــی، بســیار زی ــگ شناشــیرها در کشــوهای عرب رن
امــا رنــگ اغلــب شناشــیرها در بوشــهر، قهــوه ای تیــره اســت؛ امــا 
ــه  ــت ک ــوان یاف ــمار، می ت ــورت انگشت ش ــه ص ــی را ب نمونه های

4ـ5. گونه شناسی کاربردی و عملکردی

ــددی ایجــاد شــده اند؛  ــرای ایجــاد عملکردهــای متع شناشــیرها، ب
»از یک ســو، مکانــی بــرای اســتفاده از نســیم و بادهــای مطبــوع، 
ــکان  ــور، ام ــه ی ن ــا و تصفی ــوها، بدنه ه ــایه روی بازش ــاد س ایج
ــر  ــالوه ب ــر ع ــوی دیگ ــه و از س ــه ی دوطرف ــردن از تهوی بهره ب
ــی  ــای عموم ــره در فض ــت روزم ــای فعالی ــکان تماش ــه ام آن ک
شــهری و ایجــاد امتــداد دیــد از اتــاق بــه داخــل حیــاط و آســمان 
و بالعکــس را فراهــم مــی آورد؛ امــکان اتصــال و ارتبــاط اتاق هــا از 
ــر، پورجعفــر، و خلیجــی  ــز ایجــاد کــرده اســت )رنجب ــرون را نی بی
1389، 30(. باتوجــه بــه بررســی های صورت گرفتــه، می تــوان 
ــی  ــای متفاوت ــه منظوره ــا ب ــن فضاه ــه ای ــود ک ــان نم ــن بی چنی
بناهــا، اســتفاده می شــده اند و به صــورت کلــی، می تــوان  در 
عملکــرد شناشــیرها را بــا توجــه بــه علــت شــکل گیری آن هــا، بــه 
ــرون  ــا بی ــاط ب ــراری ارتب ــد و برق ســه دســته ی مکــث )جهــت دی
بنــا(، ســکون )فضــای نشــیمن و اســتفاده از نســیم خنــک(، ارتبــاط 
ــیم بندی  ــف(، تقس ــای مختل ــن فضاه ــاط بی ــاد ارتب ــت ایج )جه

ــرد )جــدول 10(. ک

می تــوان چنیــن گفــت کــه بیشــترین فایــده ی شناشــیرها، مربــوط 
بــه فراهــم آوردن حریــم خصوصــی بــرای ســاکنان، اســت؛ 
ــرای  ــه محیــط اطــراف ب ــد ب ــی اســت کــه امــکان دی ایــن درحال
آن  هــا وجــود دارد. »شناشــیر، تــالش فضاهــای خصوصــی جهــت 
ــرد  ــن عملک ــم آورده و ای ــاد را فراه ــان ب ــتر از جری ــتفاده بیش اس
اقلیمــی زندگــی عمومــی را بــه زندگــی خصوصــی پیونــد می زنــد« 
)رنجبــر، پورجعفــر، و خلیجــی 1389، 31(. بخــش پایینــی شناشــیر، 
ــی  ــم خصوصــی اســت درحالی کــه بخــش باالی ــرای حفــظ حری ب
آن، تزئینــی اســت و اجــازه ی عبــور جریــان هــوا را می دهــد 
)اوزســاواس آکای25 و آلوتمــن 2018، 338(. در بیــن اعــراب، 
مشــربیه یــک دســتگاه ایــده آل را فراهــم می کنــد کــه توســط آن، 
تبعیــض نــژادی ســفت و ســختی، بــه اجــرا درمی آیــد. درحالی کــه 
بــه چنیــن جنبــه ی اساســی فرهنــگ عــرب، پاســخ گویی می شــود 
ــارج از  ــان خ ــه و جه ــان جامع ــن زن ــاط بی ــان، ارتب ــان زم در هم
محــدوده داخلــی خانــه، از طریــق شناشــیر ایجــاد می شــود 
ــیرها  ــری شناش ــعه ی بکارگی ــه توس ــر ب ــوع منج ــن موض و همی
اصلی تریــن  از   .)26  ،2012 )آزوپــاردی  گردیــد   ،14 قــرن  در 
مزایــای ایــن عنصــر، ایــن بــود کــه؛ فــردی کــه پشــت صفحــات 
ــا،  ــرون بن ــراد بی ــد اف ــارج از دی ــتاد؛ خ ــربیه می ایس ــره وار مش پنج
ــی شناشــیر های  ــاردی 2012، 26(26. از طرف ــت )آزوپ ــرار می گرف ق
داخلــی کــه در یــک یــا چنــد جبهــه ی طبقــات بــاالی ســاختمان 
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طرح

به کار گرفته شده
مصالح

نام بنا
دارای 
آبچک

دارای 
علتکتیبه 2. شناشیرقهوه ای1. شناشیر آبی

ب. خارجیالف. داخلیب. خارجیالف. داخلی

1. کرکره ای

فلز و چوب

-آذین-چوب

قنبرزاده، 
کنگانی، مهربان، 
طبیب کوتی،  
طبیب بهبهانی، 

طاهری،

2 نجفی، نوذری

طبیب کوتی، 
نوذری، 

طبیب بهبهانی، 
-مهربان

ایجاد تنوع 
در نما و 

ترکیب بندی 
نما

----

2. غیر 
کرکره ای

الف. نرده 
ساده

مهربان-رفیعیچوب

کازرونی، 
مجاور کنگانی

مجاور 
کنگانی فلز و چوب

ایرانی،

2 جعفری، 
رشیدی

2 ایرانی، 
جعفری

3 حاج رئیس، 
نجفی، آذین

مجاور کنگانی، 
یهودا، هفته، 

کازرونی،

2 امیریه

ب. نرده 
با طرح 
خاص

طاهری، --چوب
2 حاج رئیسنوذری

--
-گلشن--فلز و چوب

از تزئینات بناهای نعمتی زاده و حسینی، اطالعاتی به دست نیامد و تزئینات شناشیر حسینی و 2 شناشیر نعمتی زاده، نامعلوم فرض توضیحات
شدند.

تــاج،  دارای  نمونــه ی  ـ 
نــدارد. وجــود 

دارای  نمونه هــای  ـ 
آبچــک، در کمتــر از نیمــی 
دیــده  ســاختمان ها  از 

. ند می شــو

ـ رنــگ قهــوه ای، بیشــتر از 
رنــگ آبــی اســت.

را،  فراوانــی  بیشــترین  ـ 
نمونــه کرکــره ای قهــوه ای 

ــت. ــی، دارا اس چوب

جدول 9. گونه شناسی شناشیرهای بوشهر بر اساس تزئینات آن ها )مأخذ: نگارندگان(
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انواع عملکردی
نام بنا

تصویرعلت شکل گیری
بیرونیداخلی

ارتباط

)فضای مفصل(

آذین، نوروزی، گلشن، 
حسینی، نجفی، رشیدی، 

طاهری،

2 جعفری، نعمتی زاده، 
 ایرانی، رفیعی،

3 حاج رئیس، مهربان

آذین، طاهری، امیریه، ایرانی، 
قنبرنژاد

راه ارتباطی بین فضاها و 
ایجاد فضای واسط

سکون

فضای 
-تراس

آذین، نجفی، طاهری، هفته، 
جعفری، امیریه، نعمتی زاده، 

طبیب کوتی، حاج رئیس، کازرونی
اقلیمی )ایجاد کوران هوا، 
جلوگیری از تابش آفتاب(، 

ایجاد تنوع فضایی و 
نظرگاه، انعطاف پذیری و 

امکان توسعه فضا فضای 
--زیستی

)فضای مکث
-نظرگاه(

نوروزی، نجفی، هفته، طبیب 
بهبهانی، امیریه، نعمتی زاده، 

 طبیب کوتی، ایرانی،
2 حاج رئیس، کازرونی، مهربان، 
یهودا، کنگانی، مجاور کنگانی، 

قنبرزاده

فرهنگی )ایجاد محرمیت 
و جلوگیری از دید مزاحم(، 

ارتباط با بیرون

نمودار 
تحلیل 
میزان 
فراوانی

ـ شناشــیر بیرونــی بــا عملکــرد فضــای مکــث و شناشــیر 
داخلــی بــا عمکلــرد مفصــل، بیشــترین فراوانــی را دارد.

ــی  ــی قابل توجه ــز، فراوان ــراس نی ــای ت ــرد فض ـ عملک
دارد.

ـ فراوانــی عملکــرد فضــای مکــث در نمونه هــای 
ــی  ــه ی داخل ــی، عملکــرد فضــای زیســتی در نمون داخل
و خارجــی و عملکــرد فضــای تــراس در نمونه هــای 

ــت. ــر اس ــی، صف داخل

ــز، وجــود  ــی نی ـ عملکــرد مفصــل در نمونه هــای بیرون
دارد.

جدول 10. گونه شناسی شناشیرهای بوشهر بر اساس عملکرد و کارکرد آن ها )مأخذ: نگارندگان(

ــف  ــای مختل ــط فضاه ــده اند؛ راب ــاخته ش ــاط س ــه حی و مشــرف ب
ــی و  ــای میان ــاال، طارمه ه ــات ب ــند. »در طبق ــاختمان، می باش س
دیگــر انــواع طارمه هــا، ارتبــاط موضعــی بیــن چنــد فضــا را مقــدور 
ــه قســمت دیگــر  ــرای گــذر از یــک قســمت ب ــی ب می ســازند؛ ول
ــوان از  ــت می ت ــن حال ــود؛ در ای ــذر نم ــا گ ــل اتاق ه ــد از داخ بای
شناشــیر به عنــوان معبــری بــدون ورود بــه اتاق هــا، اســتفاده 
ــی،  ــیرهای بیرون ــای شناش ــان 1373، 100(. فض ــرد« )معماری ک
مکانــی مناســب بــرای ایســتادن و یــا حتــی نشســتن، در فضایــی 

خنــک بــه دور از تابــش مســتقیم خورشــید، بــوده اســت. شناشــیرها 
از طریــق دهانه هــای کوچــک، بــه تنظیــم درجــه حــرارت داخــل 
خانــه و جریــان مــداوم هــوا کمــک می کننــد. درگذشــته ســاکنان 
خانه هــای دارای شناشــیر، در پشــت صفحــه ی مشــبک ایــن 
ــن  ــد، بنابرای ــرار می دادن ــی ق ــر از آب ــای ســفالی پ ــا، کوزه ه فضاه
وقتــی هــوای گــرم وارد می شــد؛ آب تبخیــر گردیــده و ســرمایش 
ــک در  ــوای خن ــان ه ــبب جری ــت و س ــورت می گرف ــری ص تبخی

ــاردی 2012، 26(.  ــد )آزوپ ــاق، می ش ات

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82
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5. نتیجه گیری

شــاخصه هایی  و  ویژگی هــا  دارای  بوشــهر،  شناشــیرهای 
ــرده اســت؛  ــه ک ــن منطق ــص ای ــی و مخت ــه آن را بوم ــتند ک هس
به  طوری  کــه بســیار متمایــز از شناشــیرهای ســایر کشــورهای 
دارای عنصــر شناشــیر و مشــربیه بــه کار گرفتــه شــده اند. بــا 
ــه  ــه نظــر می رســد ک ــق، ب ــه مســائل ذکرشــده در تحقی ــه ب توج
ــه از مشــربیه های  ــا وام گرفت ــن عنصــر ســاختمانی، در کشــور م ای
ــه شناشــیرهای  ــی اســت ک ــن در حال ــایر کشــورها اســت؛ و ای س
به کارگرفته شــده در ایــران، هیــچ شــباهتی بــه شناشــیرهای ســایر 
ــه  ــت ک ــن گف ــوان چنی ــی می ت ــه صــورت کل ــد. ب کشــورها ندارن
ــدر بوشــهر  ــاری بن ــه معم ــی ب شناشــیر در اصــل عنصــری واردات
اســت؛ امــا متناســب بــا فرهنــگ و اقلیــم ایــن کشــور تغییــر یافتــه 
و هویــت جدیــدی، پیــدا کــرده اســت. نگارنــدگان در ایــن تحقیــق 
ــا  ــد ت ــی پرداختن ــه گونه شناســی شناشــیرها از منظرهــای متفاوت ب
بتواننــد از همــه ی جوانــب، ایــن عنصــر معمــاری را مــورد بررســی 
ــر  ــن عنص ــرد ای ــب و منحصربه ف ــای غال ــد و ویژگی ه ــرار دهن ق
ــد.  ــی نماین ــهر، بازشناس ــه ی بوش ــاری را در منطق ــمند معم ارزش
بــا توجــه بــه بررســی های صورت گرفتــه پیرامــون بناهــای 
ــکات و  ــه ن ــدگان ب ــق، نگارن ــن تحقی دارای عنصــر شناشــیر در ای
ویژگی هایــی پیرامــون عنصــر شناشــیر در بوشــهر، دســت یافتنــد: 
ــد؛  ــیر بوده ان ــر شناش ــه دارای عنص ــی ک ــه بناهای ــترین نمون بیش
ــراث  ــه ثبــت ســازمان می ســاختمان های مســکونی هســتند کــه ب
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان بوشــهر، رســیده اند. 
ــیر اســت؛  ــه دارای عنصــر شناش ــاختمان غیرمســکونی ک ــا س تنه
ــای  ــف، کاربری ه ــای مختل ــه در دوره ه ــت ک ــه اس ــای امیری بن
متفاوتــی داشــته اســت و در چنــد دوره نیــز، ســاختمان مســکونی 
ــن عنصــر،  ــه ای ــت ک ــن گف ــوان چنی ــن می ت ــوده اســت. بنابرای ب
بــه عنــوان یکــی از فضاهــای عملکــردی مختــص ســاختمان های 

ــوده اســت. مســکونی، ب
ــی  ــزان اســتفاده از شناشــیرهای بیرون گونه شناســی اســتقراری: می
و داخلــی در بوشــهر، بــه یــک میــزان اســت. شناشــیرهای داخلــی، 
ــری در  ــکان قرارگی ــا، ام ــالن بن ــی پ ــط فضای ــا رواب ــب ب متناس
هــر جهتــی را دارا می باشــند و پراکندگــی قرارگیــری آن هــا 
ــت و  ــزان اس ــک می ــه ی ــًا ب ــا، تقریب ــف بن ــمت های مختل در س
ــری  ــون قرارگی ــا پیرام ــود. ام ــده نمی ش ــم گیری دی ــاوت چش تف
ــیرهای رو  ــه شناش ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــی، می ت ــیرهای بیرون شناش
بــه غــرب بــه دلیــل اســتفاده از دیــد و منظــر دریــا و شناشــیرهای 
ــتقیم  ــش مس ــت تاب ــدم دریاف ــل ع ــه دلی ــمال ب ــه ســمت ش رو ب
خورشــید و قرارگیــری در ســایه، بیشــترین میــزان فراوانــی را دارند. 
قرارگیــری شناشــیرهای بیرونــی جنوبــی، بــه دلیــل تابــش شــدید 

ــای  ــا در جبهه  ه ــه، بســیار محــدود اســت ام ــن جبه ــاب در ای آفت
داخلــی، بــه دلیــل قرارگیــری شناشــیرها در ســایه ی ضلــع 
ــیر  ــت. شناش ــوده اس ــداول ب ــا مت ــتفاده از آن  ه ــا، اس ــه روی بن روب
بیرونــی در جبهــه ی شــرق، وجــود نــدارد و در شــمال شــرق نیــز، 

ــا بســیار محــدود اســت. ــزان اســتفاده از آن  ه می
گونه شناسی فرمی و شکلی:

ــورد بررســی، بیشــترین  ــای م ــن نمونه ه ــالن: در بی - از منظــر پ
نمونــه ی موجــود در شناشــیرهای داخلــی و بیرونــی، شناشــیرهای 
در  شناشــیرهای خطــی  از  اســتفاده  میــزان  خطــی هســتند. 
ــا،  ــایر نمونه ه ــم گیری از س ــورت چش ــه ص ــی ب ــای بیرون نمونه ه
ــی  ــی در تمام ــیرهای داخل ــی شناش ــا پراکندگ ــت؛ ام ــتر اس بیش
شــکل های پالنــی، تقریبــًا بــه یــک میــزان اســت؛ گرچــه نمونــه ی 
ــا اختــالف کمــی، بیشــتر بــه کار گرفتــه شــده اســت.  خطــی آن ب
ــود  ــی وج ــکل و چهارضلع ــه یوش ــی، نمون ــیرهای بیرون در شناش
نــدارد و باتوجــه بــه آن چــه در بخش هــای مختلــف تحقیــق گفتــه 
ــه ی  ــالن، فاصل ــا پ ــق ب ــدم تطاب ــوان ع ــل آن را می ت ــد؛ دلی ش
ــع  ــیرها در ضل ــری شناش ــر و قرارگی ــا یکدیگ ــاختمان ها ب ــم س ک
آفتاب گیــر، دانســت. اســتفاده از نمونــه ی مثلثــی نیــز، نســبت بــه 
ــاد آن را  ــرد زی ــدم کارب ــت و ع ــوده اس ــج نب ــا، رای ــایر نمونه ه س

ــت. ــا، دانس ــالن بن ــا پ ــدن ب ــق نش ــوان مطاب می ت
- از منظــر نمــا: اســتفاده از شناشــیرهای منقطــع در بوشــهر، رایــج 
نبــوده اســت و فراوانــی آن، صفر اســت. در بین شناشــیرها، اســتفاده 
از شناشــیرهای پوشــیده، بســیار نــادر اســت و آن هــم مربــوط بــه 
حفــظ محرمیــت و کنتــرل دیــد، می شــده اســت. شناشــیر کامــاًل 
پوشــیده، در بیــن بناهــای مــورد بررســی وجــود نــدارد؛ امــا نمونه ی 
کمــی بــاز آن، در جبهــه ی بیرونــی بنــا، بــه دلیــل اســتفاده از کوران 
ــی  ــن تمام ــت. در بی ــده اس ــتفاده ش ــتر اس ــوا، بیش ــه ی ه و تهوی
ــرده  ــا ن ــاز ب ــاًل ب ــیرهای کام ــتفاده از شناش ــزان اس ــا، می نمونه ه
ــا، بیشــتر  ــی بن ــه ی داخل ــی و چــه در جبه ــه ی بیرون چــه در جبه
ــتفاده،  ــزان اس ــس از آن، بیشــترین می ــا اســت. پ ــایر نمونه ه از س
ــه شناشــیرهای کرکــره ای می شــده اســت کــه فراوانــی  ــوط ب مرب
آن در نمونه هــای خارجــی بــه دلیــل کنتــرل دیــد مزاحــم، بیشــتر 
بــوده و در داخــل بنــا بــه دلیــل عــدم وجــود دیــد مزاحــم، بســیار 
محــدود اســت. در برخــی نمونه هــای کرکــره ای، از کتیبــه اســتفاده 
ــرد آن در  ــته و کارب ــر را داش ــرد تابش گی ــه عملک ــت ک ــده اس ش

ــت. ــدودی اس ــای مح نمونه ه
ــه  ــه ب ــیرهایی ک ــهر، شناش ــای بوش ــی: در بناه ــر حجم - از منظ
ــورد  ــای م ــند؛ در نمونه ه ــا باش ــه ی نم ــا روی ــطح ب ــورت مس ص
ــتفاده از شناشــیرها،  ــزان اس ــد. بیشــترین می ــود ندارن بررســی، وج
مربــوط بــه شناشــیرهای مســقف و بدون ســقِف بیــرون زده از 
ــته روی  ــره و پیوس ــورت یک س ــه ص ــه ب ــتند ک ــا، هس ــم بن حج
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ــدارد.  ــود ن ــع آن، وج ــه ی منقط ــده اند و نمون ــا، کار ش ــم بن حج
اســتفاده از شناشــیرهای بیــرون زده ی مســقف نیــز، رایــج و بســیار 
بــوده اســت؛ امــا فراوانــی آن از نمونه هــای بدون ســقف آن، کمتــر 
اســت. ایــن نکتــه قابل توجــه اســت کــه در نمونه هــای داخلــی، از 
شناشــیرهای مســقف، بســیار کمتــر اســتفاده شــده اســت؛ و آن را 
ــای  ــایه اندازی جبهه ه ــم، س ــد مزاح ــود دی ــدم وج ــا ع ــوان ب می ت
ــودن  ــا و شــاخص ب ــن فضاه ــر روی ای ــزی ب ــاط مرک اطــراف حی

ــط دانســت. ــن فضاهــا، مرتب عملکــرد ارتباطــی در ای
ــترین  ــا، بیش ــن نمونه ه ــازه ای: در بی ــاختاری و س ــی س گونه شناس
فراوانــی، مربــوط بــه شناشــیرهای کنسول  شــده و دارای تیــر 
یک ســره بــا عــرض کــم و بــدون ســقف اســت؛ کــه در نمونه هــای 
بیرونــی و داخلــی بــه یــک میــزان، دیــده می شــود. بناهایــی کــه 
ــا  ــته  اند و ب ــر داش ــک مت ــش از ی ــرض بی ــره و ع ــول یک س کنس
ــس از  ــند؛ پ ــادر می باش ــیار ن ــدند؛ بس ــرده می ش ــه کار ب ــتک ب دس
آن، بیشــترین نمونــه، مربــوط بــه کنســول بــا تیــر منفصــل اســت؛ 
کــه در نمونه هــای بیرونــی دیــده می شــود و بــدون دســتک 
ــز،  ــا نی ــدودی از بناه ــداد مح ــت. تع ــده اس ــه می ش ــه کار گرفت ب
داری تیــر ســاده بــا دو تکیــه گاه بــوده کــه مربــوط بــه نمونه هــای 
ــک  ــه ی ــی، ب ــی می شــدند و در شناشــیرهای خارجــی و داخل مثلث
ــا طــول بیــش از  ــرد داشــته اند. شناشــیرها، معمــواًل ب ــزان کارب می
ــر  ــول کمت ــا ط ــه ی ب ــدند و نمون ــه می ش ــه کار گرفت ــر ب ــه مت س
از ســه متــر، بســیار نــادر بوده  اســت. در بیــن نمونه هــای بــا 
طــول بیــش از ســه متــر، فراوانــی شناشــیرهای ســتون دار، بســیار 
ــی، بیشــتر از  ــر افق ــا تی ــی ب ــان، بناهای ــن می بیشــتر اســت و از ای
ــه از  ــا تیــر مــورب و افقــی، یافــت می  شــوند. ایــن گون بناهایــی ب
ــوان  ــوند؛ و می ت ــده می ش ــتر دی ــا، بیش ــرون بن ــیرها در بی شناش
چنیــن گفــت کــه شناشــیر از ابتــدای ســاخت بنــا، جــزو فضاهــای 
ــا محســوب می شــده کــه جهــت اجــرای آن، از کنســول  مهــم بن
تیــر اســتفاده می شــده اســت و در کمتــر بناهایــی پــس از ســاخت 

ــت. ــده اس ــه می ش ــیر اضاف ــا، شناش بن
ــه دارای  ــه ای ک ــیرها، نمون ــن شناش ــی: در بی ــی تزئینات گونه شناس
ــز در  ــه نی ــاج و کتیب ــر ت ــت. عنص ــادر اس ــیار ن ــد؛ بس ــه باش کتیب
ــوده  ــوردار ب ــی برخ ــیار کم ــت بس ــهر، از اهمی ــیرهای بوش شناش
اســت؛ امــا به کارگیــری آبچــک بــا تزئینــات لــوزی شــکل، 
رایج تــر بــوده اســت و تقریبــًا در کمتــر از نیمــی از بناهــای 
ــری  ــتر عنص ــه بیش ــا ک ــود. آبچک ه ــده می ش ــی، دی موردبررس
ــاص  ــرح خ ــای ط ــا نرده ه ــی ب ــد؛ در نمونه های ــی بوده ان تزئینات
ــرده ای ســاده، وجــود  ــرد داشــته اند و در مــدل ن و کرکــره  ای، کارب
ــاخته  ــوب س ــه از چ ــی ک ــیرها، نمونه های ــن شناش ــد. در بی ندارن
شــده باشــند؛ بســیار بیشــتر هســتند. نمونه هایــی کــه تنهــا از فلــز 
ــز و  ــب فل ــواردی ترکی ــدارد و در م ســاخته شــده باشــند؛ وجــود ن

ــاز  چــوب در ســاخت ایــن شناشــیرها اســتفاده شــده اســت؛ کــه ب
ــی آن اســت. ــاًل چوب ــزان کام ــر از می ــا، کمت ــی آن  ه ــم فراوان ه

بیشــترین میــزان فراوانــی در بیــن شناشــیرها، مربــوط بــه 
ــه  ــت ک ــوه  ای اس ــگ قه ــا رن ــی ب ــره ای چوب ــیرهای کرک شناش
ــن  ــدل و همچنی ــی چن ــوب واردات ــتفاده از چ ــد اس ــان می ده نش
ــا نمــای روشــن ســاختمان،  ترکیــب رنــگ متضــاد قهــوه ای آن ب
ــی، در نمونه هــای  ــگ آب ــوده اســت. از رن ــر ب ــا رایج ت ــن بن در تزئی
محــدودی اســتفاده شــده اســت و نســبت بــه نمونه هــای قهــوه ای 
ــای  ــت. در نمونه ه ــه اس ــرار نمی گرفت ــتقبال ق ــورد اس ــگ، م رن
ــوده  ــج ب ــیار رای ــاده، بس ــای س ــتفاده از نرده ه ــره ای، اس غیرکرک
ــوده  ــره ای ب ــای کرک ــر از نمونه ه ــی آن کمت ــا فراوان ــت؛ ام اس
ــای  ــتر نمونه ه ــت بیش ــوان محرمی ــل آن را می ت ــه دلی ــت؛ ک اس
ــن  ــید و همچنی ــش خورش ــور و تاب ــرل ن ــکان کنت ــره ای، ام کرک
ظاهــر زیباتــر ایــن شناشــیرها دانســت. در بیــن نمونه هــا، از 
شناشــیرهای غیرکرکــره ای بــا نرده هــای طــرح خــاص نیــز 
ــداد آن هــا محــدود اســت و بیشــتر  اســتفاده شــده اســت؛ کــه تع
در عمارت هــای باشــکوه، دیــده می شــود. میــزان اســتفاده از 
ــی آبچــک  ــن عنصــر تزئینات ــرده ی خــاص و همچنی ــا ن کرکــره ی
در نمونه هــای خارجــی، بیشــتر دیــده می شــود کــه ایــن نشــان از 

ــا دارد. ــی بن ــای بیرون ــات در نم ــتر تزئین ــت بیش اهمی
بیــن شناشــیرهای  در  گونه شناســی کارکــردی و عملکــردی: 
ــی در  ــاط فضای ــه ارتب ــوط ب ــرد مرب ــترین عملک ــی، بیش موردبررس
ــث در  ــرگاه و مک ــای نظ ــاد فض ــی و ایج ــای داخل ــن نمونه ه بی
نمونه هــای بیرونــی اســت. فراوانــی نمونه هــای داخلــی در عملکــرد 
ــر  ــراس، صف ــتی و ت ــای زیس ــن فض ــرگاه و همچنی ــث و نظ مک
ــرد فضــای  ــه عملک ــر س ــی، ه ــیرهای خارج ــا در شناش اســت. ام
مکــث، ســکون و همچنیــن ارتبــاط فضایــی، دیــده می شــود؛ کــه 
ــه ایجــاد فضــای ارتباطــی اســت  ــوط ب ــرد آن مرب ــن کارک کمتری
ــی اســت. ــی قابل توجه ــز دارای فراوان ــراس نی و ایجــاد فضــای ت
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پی نوشت 
Shah meaning king and Shen meaning throne .1

Faeq .2
Shah Nashin .3

King, Shah Nashin, meaning "King" or the dominant seat among seats .4
Alqalami .5

Abdelkade .6
Safarkhani .7

Yeomans .8
Mohamed .9

Vakilinezhad .10
Al-shareef .11

Wazeri .12
Azzopardi .13

Moorish, Colonial, miradores .14
Kamath .15
Daketi .16

Ruwzan .17
Almerbati .18

Fathy .19
20. سوراخی که از طریق آن آب گونه و یا مواد مذابی را بر روی سر مهاجمان می ریختند.

ــز باعــث بارندگــی می شــود.  ــا را کاهــش می دهــد و گاهــی نی ــاد خشــکی اســت؛ وزش آن در زمســتان دم ــاد قــوس، ب ــاد شــمال: برعکــس ب 21. ب
معمــواًل جهــت وزش بــاد قــوس بــه شــمال غربی، تغییــر می یابــد و بــاد شــمال نامیــده می شــود. ایــن بــاد معروف تریــن بــاد محلــی بوشــهر اســت و 
تقریبــًا تنهــا بــادی اســت کــه هــوای گــرم تابســتان را تــا حــدودی متعــادل می کنــد. بــه همیــن جهــت، درگذشــته اکثــر ســاکنین بوشــهر پنجره هــای 
منــازل خــود را بــه طــرف شــمال غربی، نصــب می کردنــد. ایــن بــاد نه تنهــا در زندگــی مــردم، بلکــه در بافــت شــهری شهرســتان بوشــهر نیــز، تأثیــر 

داشــته اســت )هدایــت و عشــرتی 1395(.
Alotthman .22

23. در قســمت فوقانــی ایــن صفحــات مشــبک، فضــای بیــن میله هــای ســازنده ی آن، بیشــتر اســت تــا افزایــش انعــکاس نــور و کاهــش ورود شــدت 
نــور خورشــید از میــان ایــن میله هــا، صــورت پذیــرد و در قســمت پایین تــر، فاصلــه ی بیــن میله هــا جهــت عــدم ورود تابــش و گرم  تــر شــدن فضــا، 
ــل  ــت مث ــی ثاب ــای چوب ــوها و جداره ه ــیل، از بازش ــزی شناش ــا فل ــی ی ــاده ی چوب ــای س ــای نرده ه ــد 2015، 14-15(. به ج ــد )محام ــش می یاب کاه

ــان 1373، 100(. ــز اســتفاده شــده کــه ایــن جداره هــای مشــبک، گــذر نســیم را میســر می کرده اســت )معماری کرکــری، نی
Samuels .24

Ozsavas Akcay .25
26. شناشــیر اغلــب از صدهــا قطعــه ی چوبــی ســاخته شــده اســت و از معــدود عناصــری در معمــاری اســت کــه درون گــرا اســت امــا ارتبــاط بــا جهــان 

خــارج را ایجــاد می کنــد )آزوپــاردی 2012، 26(.
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11. قاسمی، وحید. 1391. دیباچه. در: شهر دریا. در کارگاه فهم معماری ایران از پنجره بوشهر، بوشهر: 6-9.

12. مرباغی، بهروز. 1392. بن مایه های نوین در معماری بوشهر. تهران: پیام.
13. معماریان، غالمحسین. 1373. آشنایی با معماری مسکونی ایرانی، گونه شناسی درون گرا. تهران: سروش دانش.
14. ________________. 1387. آشنایی با معماری مسکونی ایرانی، گونه شناسی برون گرا. تهران: سروش دانش.

15. کرزن، جرج. 1373. ایران و قضیه ی ایران، جلد 2. ترجمه ی غالمعلی وحید مازندرانی. تهران: علمی و فرهنگی.
16. کولیوند، علی. 1381. ویژگی های فضایی کالبدی بافت قدیم بوشهر. مجله آبادی )36(: 60-57. 

ــی بوشــهر،  ــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمان ــور. بوشــهر: دانشــگاه عل ــاد و ن ــگ، ب ــرج. 1385. معمــاری بوشــهر؛ ســمفونی رن ــور، ای 17. نبی پ
ــهر.  ــتان بوش ــعبه ی اس ــی ش ــاد ایران شناس بنی

18. هدایــت، اعظــم، و پرســتو عشــرتی. 1395. گونه شناســی شــکلی و اســتقراری شناشــیر در معمــاری بومــی بنــدر بوشــهر. پژوهش هــای معمــاری 
اســالمی 4)13(: 61-40.

19. وزارت مســکن و شهرســازی، اداره کل مســکن و شهرســازی. 1382. طــرح تفصیلــی ویــژه بافــت قدیــم بوشــهر. بوشــهر: دفتــر بهســازی و نوســازی 
. ی شهر
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Introduction:
The historical Fabric of Boushehr has a high visual form and performance capacity that has been very 
influential in the urban landscape. So many special elements and factors can be found in architecture 
and urbanism of the Boushehr that even is not seen in other neighboring cities with same climate. 
Shanashir is one of the visual capacity that is vernacular in this place. Today this architectural and 
vernacular factor is ignoring in construction and it has been forgotten.
Literature review:
The meaning of the Shanashir word is not available in Persian dictionaries. Some scholars believe that 
this word is equivalent to Shansheel in the Arabic language. Shanashir has been used in architecture 
of various countries, including Arab countries, North Africa, parts of Europe such as Turkey and 
Spain and South Asia. Traditional version of Shanashir had many important environmental functions 
and specific parameters for design through recognized patterns. Shanashir did not provide only a 
decorative and aesthetic element, but also it was designed to perform many environmental functions 
like adjustment of lighting, humidity and air flow control, reducing the heat, and playing an essential 
role in securing privacy. Unfortunately, today this functional element of architecture ignores in the 
modern building and if it be applied don›t abide by these aspects.
Methodology:
The aim of this study was to recognition and rehabilitation of this valuable element of architecture, 
and the consolidation of its position and value in indigenous architecture of Persian Gulf region, and 
answers to these questions: What are the principles, features, patterns and performance of Shanashirs 
in Bushehr? What kinds of Shanashirs are available in Bushehr and what is their difference? In order 
to answer the research questions, author was conducted to investigate this element of architecture 
with using the descriptive-analysis methods. So this paper contains the parts are as follows: 
the theory part that introduces and defines the fundamental of Shanashir, and the field part that 
reviewing the Typology of Shanashir in historical texture of Bushehr. So the theoretical part of paper, 
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accomplished by using the library resources and the field studies is done by using authentic maps, 
direct observation of these buildings and interview with experts, old photographer and Homeowners. 
These historical buildings related to Qajar era. The comparison between these houses shows the 
difference of Shenashir and their frequency in Bushehr. Among all historical buildings of Bushehr, 
all of the buildings that have Shanashir and their plans and map are existed, has selected to review so 
The collection of 17 historic building that have been registered with the Cultural Heritage, Crafts & 
Tourism Organization and 5 Unregistered building have been reviewed in this article.
Discussion:
In the classification of Shanashir, various factors such as location, different types of form and shape, 
different structures, varied decorations and also the function which are expected from the Shanshir 
can be considered in their diversity of them. In the historic building of Bushehr, the exterior Shanashir 
is usually facing the sea and for the use of vision and a cool sea breeze, but in the internal types, in the 
four fronts of the building, they have been seen to Creating connections between spaces. In a form 
typology according to the differences that seen in Shanashir, these elements were examined from 
three perspectives: plan, facade and perspective. The geometry of Shanashir can be divided into 5 
groups of linear, L-shaped, U-shaped, triangular and quadrilateral.
Results:
External Shanashir in Bushehr are usually linear and l-shaped, but the inner Shanashir have a variety 
of 5 categories. There are three types of fully-worn, semi-open and completely open. Shanashirs are 
either protruding or flat in the facade of Shanashirs in Bushehr. The appearance of them is different 
and according to this difference, there are different structures. The diversity of construction methods 
of Shanashirs is one of characteristics which have led to diversity and beauty of faced in historical 
fabric. Windows shade or animated shutter are also used in some of Shanashir. The contrast of 
brown or blue Shanshir on the white facede of building, make it very conspicuous.
Conclusion:
According to the studies that had conducted on the Shanshir of buildings in this research, the authors 
found the points and characteristics of the Shanshir›s element in Bushehr:
Shanshir is essentially an element imported into the Bushehr architecture, but has been changed and 
identified in accordance with the culture and climate of the country. This architectural element is a 
functional space that has different functions such as the following:
Climatic reasons such as preventing solar radiation, passive cooling, thermal filter; Aesthetic reasons: 
Creating variations in the facade, vitality, fluidity and dynamism, readability; cultural reasons: 
creating the privacy and nuisance vision control; functional reasons: Creating a connection between 
inside and outside space, flexibility, creating a terrace, vision and landscape.
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