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چکیده
بیانمسئله:همسایگی و تعامل همسایه ها از ویژگی های جامعۀ ساکن د ر شهرهای تاریخی ایران بود ه است 
که د ر زند گی شهری امروز کمرنگ شد ه و تبعات و مخاطرات اجتماعی جد ی ای را به همراه د اشته است. 
موضوع مورد  توجه د ر مقالۀ حاضر این است که چگونه کالبد  معماری مجموعه های همسایگی شهرهای 

تاریخی، برخالف شهرهای جد ید ، امکان برقراری روابط همسایگی را فراهم می آورد ه است. 
هدفپژوهش: این مقاله بر آن است که، با شناسایی عرصه های همسایگی و تجزیه و تحلیل کالبد ی آنها، 
ضمن گونه شناسی الگو های کالبد ی همسایگی، به شناسایی شاخصه های معماری آن و ابزارها و اصول معمارانۀ 

به کارگرفته  شد ه برای ظهور و بروز این رفتار اجتماعی د ر بافت تاریخی یزد  بپرد ازد .
روشپژوهش:به منظور د ستیابی به هد ف پژوهش، از روش تحقیق نظریۀ د اد ه مبنا بهره گرفته شد ه است. 
پس از شناسایی و مشاهد ۀ مید انی نمونه های متنوع عرصه های همسایگی د ر بافت تاریخی یزد  از طریق 
نمونه گیری نظری، نمونه ها توصیف و تحلیل شد ند . عمد ۀ فرآیند  تحلیل از طریق عکس برد اری مکرر و ترسیم 
د یاگرام های فضایی و پالن های شماتیک و د رج یاد د اشت های تصویری و نوشتاری و سپس کد گذاری مراتبی 

آن ها صورت گرفته است.
نتیجهگیری: نتایج تحقیق حکایت از آن د ارد  که، با بهره گرفتن از ابزارهای معمارانه ای چون تغییر مصالح 
کف و جد اره ها )ازاره ها(، مسقف کرد ن، ایجاد  اختالف سطح، ایجاد  امکان نشستن موقت، تغییر تناسبات، 
تزیینات و تغییر نور و سایه، سه الگوی پایۀ همسایگی د ر عرصۀ نیمه عمومی بافت تاریخی شکل گرفته اند  
که شامل الگوهای ورود ی محور، د ربند  محور و ساباط محور هستند . این الگوها با رعایت د و اصل »مجاورت 
مکانی« و »کیفیت بخشی فضایی«، از طریق شاخص های معماری همسایگی چون مرد م واری، آسایش اقلیمی، 
خلوت، حریم، آسایش عملکرد ی و امنیت د ر معابر با افزایش حضورپذیری آنها، د ر برقراری روابط همسایگی 

تأثیرگذار بود ه اند .
واژگانکلیدی: همسایگی، الگوهای کالبد ی همسایگی، معماری همسایگی، بافت تاریخی یزد .

* این مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی ارشد  علی صاد قیان 
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رویکرد  احیای روابط همسایگی است که به راهنمایی د کتر محسن 

به انجام  یزد   د انشگاه  معماری  و  هنر  د انشکد ۀ  د ر  هرفته  عباسی 
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مقدمهوبیانمسئله
روابط همسایگی را می توان زیرمجموعه ای از روابط اجتماعی1 
که میان د و یا چند  خانواد ۀ کنار هم ایجاد  می شود ، تعریف 
از آن صحبت خواهد  شد   این مجال  د ر  کرد . موضوعی که 
مسئلۀ الگوهای کالبد ی همسایگی د ر بافت تاریخی یزد  است، 
بین همسایه ها،  ارتباط  به عبارتی د یگر، شناسایی مکانی که 
فارغ از فضای د اخلی خانه ها، د ر آن جا تحقق می یافته است.
د ر زند گی گذشتگان روابط بین همسایه ها از اهمیت زیاد ی 
برخورد ار بود ه و این روابط متأثر از نیازها، فرهنگ و ارزش های 
و  روزانه، گپ  احوال پرسی های  است.  بود ه  ایشان  اجتماعی 
گفت وگو، شب نشینی، انجام مشارکتی برخی از کارها، پشتیبانی 
د ر مواقع بحران و خطر، بازی کود کان، همکاری برای انجام 
کارهای خیر و قرض د اد ن مایحتاج یومیه از جمله رفتارهای 
معمول د ر این زمینه به شمار می رفته است. از آنجا که الزمۀ 
شکل گیری رفتار های انسانی کالبد  متناسب با آن است، معماری 
ابزارهای  از  بهره گرفتن  با  یزد   تاریخی  بافت  د ر  همسایگی 
معمارانۀ خاصی به تحقق رفتار همسایگی کمک کرد ه است و 
تعاملی مناسب میان این د و برقرار بود ه، به نحوی که مشاهد ه 
الگوهای  و  اجتماعی  هنجارهای  زمینه  این  د ر  که  می شود  
و  د ارند   روابط همسایگی  تحقق  د ر  تعاملی هم افزا  کالبد ی، 
رابطه ای د وسویه بینشان برقرار است. البته باید  اذعان د اشت 
که این بحث صرفاً د رمورد  همسایگی و بافت تاریخی یزد  صاد ق 
نیست، بلکه »تطبیق پذیری کالبد  متناسب با سطوح مختلف 
نیازهای اجتماعی افراد  شاخصۀ کالبد ی بافت همسایگی د ر 
شهرهای اسالمی است. ]د ر این شهرها[ شکل گیری عرصه های 
عمومی و نیمه عمومی د ر بافت برگرفته از نیازهای اجتماعی 
افراد  است، به نحوی که، متناسب با هر سطح روابط اجتماعی ای، 
الیه های فضایی و تمهید ات کالبد ی متناسب آن د رون بافت 

وجود  د ارد « )انجمنی، 1391، 8(.
مثبت  مؤلفۀ  به مثابۀ  همسایگی  امروزه  اینکه  به  توجه  با 
و  )سرعلی  است  شد ه  ضعیف  ایران  جامعۀ  د ر  اجتماعی 
پورد یهیمی، 1395، 19( و تضعیف این مؤلفه باعث کم شد ن 
تعامالت، وفاق، مشارکت و امنیت اجتماعی2 شد ه است و این 
موارد  تبعات منفی اجتماعی را د ر پی د ارد ، به نظر می رسد  
معماری می تواند  د ر احیای روابط همسایگی نقش راهبرد ی 
ایفا کند  و، با بسترسازی، زمینه را برای برقراری مجد د  این 
روابط د ر شکل امروزی آن فراهم کند . از این رو، با چشم اند از 
تقرب به مؤلفه های کالبد ی مطلوب برای بازتعریف الگوهای 
نوین همسایگی د ر معماری و شهرسازی کنونی، د ر این تحقیق 
همسایگی  گذشته ظرف  د ر  که  فضاهایی  تا  می شود   سعی 
لوازم  و  معماری همسایگی  و شاخصه های  مطالعه،  بود ه اند  
و  آنها معماری  از  بهره مند ی  با  تا  بررسی شود   آنها  تحقق 
این سنت  احیای  د ر  به سهم خود   بتواند   امروز  شهرسازی 

پرسش های  اساس  این  بر  واقع شود .  مؤثر  اجتماعی  خوب 
اصلی این تحقیق بد ین شرح اند :

از عرصه های  1. مکان تحقق معماری همسایگی کد ام یک 
سه گانۀ بافت تاریخی یزد  است؟

2. الگوهای کالبد ی معماری همسایگی د ر بافت تاریخی یزد  
کد ام اند ؟

3. ابزارهای معمارانۀ تحقق معماری همسایگی د ر بافت تاریخی 
یزد  چیست؟

4. شاخصه های معماری همسایگی و اصول آن د ر بافت تاریخی 
یزد  چیست؟

روشتحقیق
این تحقیق، که با هد ف استخراج ویژگی های معماری همسایگی 
د ر بافت تاریخی یزد  انجام شد ه است، از نوع بنیاد ی و روش 
تحقیق از نوع نظریۀ د اد ه مبنا3 است. برای استخراج ویژگی های 
معماری همسایگی با توجه به وجود  نمونه های متعد د  همسایگی 
د ر بافت تاریخی یزد  از روش نمونه گیری نظری4 استفاد ه شد  و 
بررسی نمونه ها تا رسید ن به مرحلۀ اشباع نظری5 و رسید ن به 
د اد ه های تکراری اد امه یافت که برخی موارد  شاخص آن د ر اد امه 
معرفی شد ه اند . بنابراین، د ر کنار جمع آوری اطالعات محد ود  
کتابخانه ای، عمد ۀ د اد ه ها از طریق بررسی مید انی با مشاهد ۀ 
هد فمند  نمونه های بافت تاریخی یزد  )منابع ماد ی د ست اول( 
و مکان هایی جمع آوری شد ند  که رفتارهای همسایگی د ر آن ها 
شکل می گرفته است. سپس سعی شد ه است، ضمن شناسایی 
نظام مند  اشتراکات و افتراقات آن ها با تکیه بر پاراد ایم مد ل 
نظریۀ د اد ه مبنا، گونه های مختلف این معماری شناسایی، مطالعه 
و تحلیل شود  و نهایتاً براساس ویژگی های مشترک، د سته بند ی 
و گونه بند ی شوند  و ویژگی های معماری و ابزارهای معمارانۀ 
شکل گیری همسایگی شناسایی و معرفی شوند . عمد ۀ فرآیند  
تحلیل از طریق عکس برد اری مکرر و ترسیم د یاگرام های فضایی 
و پالن های شماتیک و د رج یاد د اشت های تصویری و نوشتاری 
و سپس کد گذاری آن ها صورت گرفته است. بر مبنای روش 
کد گذاری، کد های متکثر اولیه د ر فرآیند ی کاهشی به کد های 

محوری و انتخابی )نتایج تحقیق( ختم شد ه اند . 
همسایگی   

همسایگی د ر فرهنگ لغت د هخد ا به معنی همسایه بود ن، جوار 
و مجاورت است و همسایه به معنی د و تن یا د و خانواد ه است 
که د ر کنار هم خانه د ارند  )لغت نامۀ د هخد ا، 1377، 287(. 
همین طور »جار« د ر عربی و “neighbor” د ر زبان انگلیسی 
به معنای د ر جوار هم بود ن و د ر نزد یک هم سکونت د اشتن 

 .)Oxford Dictionary است )فراهید ی، 1383؛
اجتماعی مبتنی  متقابل  روابط  از  را عبارت  »وبر همسایگی 
اضطراری  د ر وضعیت های مختلف  متقابل  بر مساعد ت های 
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همسایگی شهری  کتاب  د ر  کلر  سوزان  می د اند .  بحرانی  و 
همسایگی را منطقۀ جغرافیایی می د اند  که همسایگان د ر آن 
سکونت د ارند  و فعالیت های همسایگی د ر آن انجام می گیرد . 
با مرزهای کاماًل  این منطقه ممکن است محد ود ۀ مشخص 
باشد « )صد یق   ... و ریشه د ار  آد اب و رسوم قد یمی  و  معین 
سروستانی و نیمروزی، 1389، 198(. اگر خانه را به مثابۀ د رون 
و جامعه را به مثابۀ محیط بیرون د ر نظر بگیریم، همسایگی 
د ر واقع فضای انتقال است که که این تد اوم از د رون به بیرون 
د ر اثرپذیری و اثرگذاری فرد  و جامعه نقشی بسیار مهم د ارد  

.)Wallace, 1939(
رابطۀ همسایگی د ر شهرهای سنتی ایران ذیل روابط محله ای 
)د ر  خانواد گی  روابط  از  باالتر  و  محله(  معماری  )د ر ظرف 
ظرف معماری خانه( رخ می د هد  )شکویی، 1365، 48(. محله 
از شهر است  ایران محد ود ۀ مشخصی  تاریخی  د ر شهرهای 
از عناصر اصلی  که مؤلفۀ اصلی شکل د هند ۀ شهرها و یکی 
)باستانی  گرفته می شود   نظر  د ر  کالبد ی شهری  تقسیمات 
اشتراکات مشخص  با  اجتماع  از  راد ،1391، 22( و گروهی 
)پاکزاد ،  می کند 6  ساکن  خود   د رون  را  منسجم  روابطی  و 
1369، 18؛ شکویی، 1365، 50، 201(. د ر شهرهای سنتی 
ایران محالت واحد های هویتی مشخصی هستند  که تشابهات 
اگرچه  د ارند ،  یکد یگر  با  مشخصی  معنی د ار  تفاوت های  و 
بالنسبه د ر سطحی  تشابهات د ر سطحی قوی تر و تفاوت ها 
متون  اجمالی  بررسی  می شوند .  طبقه بند ی  کم اهمیت تر 
تاریخی چون البلد ان یعقوبی د ر قرن سوم، احسن التقاسیم 
مقد سی د ر قرن چهارم، مسالک و ممالک اصطخری د ر قرن 
چهارم هجری قمری و منابع د یگری که به نوعی به ساختار 
شهرها اشاره می کنند  حکایت از آن د ارد  که ساختار شهرهای 
ایرانی بر مد ار جوامعی، د ر مقیاس های مختلف از شهر، محله 
و همسایگی، استوار بود ه که د ر آن ها انسجام اجتماعی حرف 
اول را می زد ه است. همگنی ساکنان و ارتباط خونی، نژاد ی، 
مقیاس های  د ر همۀ  پایه  به صورت خصیصه ای   ... و  صنفی 
د ر  جمله  از  و  سنتی  شهر  د ر  خانوار  از  بزرگ تر  سکونتی 
عرصه های همسایگی وجود  د اشته است )پاکزاد ، 1369، 18(.

آنچه با تأمل د ر واژۀ همسایه، مشاهد ۀ عرصه های همسایگی 
و مرور منابع مکتوب بد یهی می نماید  این است که نزد یکی 
فیزیکی خانه ها شرط الزم همسایگی است. اما نزد یکی فقط 
یک رکن عرصه های همسایگی د ر شهرهای سنتی ایران بود ه 
است، چنانکه امروز د ر شهرهای جد ید  همسایه هایی وجود  
معرفی  نزد یک«  را »غریبه های  آن ها  کلر  د ارند  که سوزان 
می کند  )Keller, 1968, 23(. بنابراین هرچند  مجاورت مکانی 
است  اجتماعی  روابط  شکل گیری  د ر  مهمی  بسیار  عامل 
)Festinger, 1951(، همسایگی د ر گذشته عالوه بر نزد یکی 
مکانی از انسجامی اجتماعی و روابطی قوی بین افراد  بهره 

می برد ه است که حاصل همگنی اجتماعی و صفات مشترک 
مطلوب  اجتماعی  روابط  شرط  که  بود ه  همسایگان  بین 
براساس  مثال، همسایه ها  برای   .)Rapoport, 1980( است 
هم شهری بود ن مانند  د ربند  عرب ها یا فعالیت مشترک د اشتن 
د ربند   مانند   د اشتن  فامیلی  نسبت  یا  عرق پزها  گذر  مانند  
یزد  گرد  هم جمع می شد ه اند    د ر  آقا شیرازی، همگی  علی 
)پورجعفر و پورجعفر، 1931، 71(. »بر این اساس می توان 
فراتر  معنایی  مفهوم همسایه بود ن  که  کرد   استنباط  چنین 
از مجاورت فیزیکی صرف د ارد  که می توان از آن به حسن 
 .)19 پورد یهیمی، 1395،  و  )سرعلی  تعبیر کرد «  مجاورت 
بروز  ظرف  سنتی  شهرهای  د ر  همسایگی  عرصۀ  بنابراین 
خانواد گی  رفتارهای  از  پس  که  است  همسایگی  رفتارهای 
قوی ترین، نزد یک ترین و فعال ترین روابط اجتماعی منسجم، 
مستمر و مد اوم د ر زند گی سنتی محسوب می شود . این رابطه، 
که بین اعضای د و یا چند  خانواد ه د ر عرصۀ مشخص بین آنها 
عموماً د ر قالب فعالیت های مشارکتی، تعریف می شد ه است، از 
یک سالم و احوال پرسی کوتاه و ساد ه و تعامالت چهره به چهره 
تا برگزاری مراسم جشن و شب نشینی بین ساکنان خانه های 
خانواد ه های  بین  روزمره  تعامالت  و  بد ه-بستان ها  و  مجاور 

ساکن خانه های همجوار را شامل می شد ه است.
د ر واقع همسایگی جامعه ای کوچک مقیاس مکان مند  با روابط 
محد ود  اما منسجم است و سلول بنیاد ین محالتی تلقی می شد ه 
است که واحد  پایۀ ساختار و شالود ۀ سازمان فضایی و اجتماعی 
شهرهای تاریخی ایران بود ه اند  )فالمکی، 1374، 131؛ پاکزاد ، 
1369، 18( و د و رکن »مجاورت مکانی« و »انسجام اجتماعی« 

را د ارا بود ه است.
معماریهمسایگی   

به تبع اهمیت روابط همسایگی، ظرف تحقق آن یعنی معماری 
همسایگی موضوعیت جد ی د ارد . اساساً معماری ظرف تحقق 
روابط معناد ار انسانی است و معماری همسایگی پاسخی برای 
پوشش د اد ن این وجه از روابط مورد  نیاز انسان هاست. بنابراین 
همسایگی عالوه بر بعد  اجتماعی )د لبستگی ها، روابط و مباد الت 
 David &( د ارای بعد  فضایی-کالبد ی نیز هست ،)اجتماعی
Herbert, 1993; Chaskin, 1997, 523( که این بعد  فضایی 
معماری خاصی را شامل می شود  و توانسته است موجود یت 
 Campbell, Henly(  کالبد ی مشخصی را برای خود  خلق کند
Elliott, 2009, 463 &(. محل تمرکز این مقاله، شاخصه ها، 

ابعاد  و اصول شکل گیری آن است.
اساساً د و مفهوم از همسایگی و به تبع آن معماری همسایگی 
می توان معرفی کرد : همسایگی سنتی که د ر جوامع گمین شفت7 
مطرح بود ه و د ر آن همسایه ها عالوه بر قرابت مکانی، از طریق 
از  نوع  این  با هم مرتبط اند . د ر  یا فعالیت  تاریخ  تبار،  خون، 
همسایگی رابطۀ قوی و عاطفی بین افراد  مختلف خانوارها برقرار 
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بود ه است  باالیی بهره مند   از همگنی اجتماعی  و همسایگی 
و شبکۀ اجتماعی کوچک مقیاس اما قوی ای را شکل می د اد ه 
است و، د ر مقابل، همسایگی نوین که د ر جوامع گزل شفت8 
مطرح است و بد ون پشتوانۀ ارتباطی قبلی و براساس محاسبات 
عقالنی و روابط قرارد اد ی برای رسید ن به اهد اف مشخص شکل 
گرفته است و د ر آن لزوماً اجتماع د ر معنی کامل آن محقق 
نمی شود  )عضدانلو، 1386، 560؛ ساروخاني، 1370، 746؛ 

 .)Abrams & Bulmer, 1986
د رمورد  ابعاد  معماری همسایگی د ر مفهوم جد ید ش کارهای 
زیاد ی انجام شد ه است و مد ل های متعد د ی مانند  مد ل های 
ریچار  و  زیبرگ  پالتر  الیزابت  د وانی،  پری،  اند رو  کاالرنس 
راجرز تد وین شد ه اند  که مهم ترین و شاخص ترین آن ها نظریۀ 
»واحد  همسایگی« د ر اوایل قرن بیستم بود 9 که د ربارۀ آن 
پژوهش های متعد د  و تجارب عملی متنوعی صورت گرفته10 
بود ه است. د ر مقابل  تأثیرگذار  و  وارد  شد ه  نیز  ایران  و د ر 
این پیشینۀ پژوهشی وارد اتی پیشینۀ پژوهشی اند کی مبتنی 
بر مطالعه روی مصاد یق موجود  د ر شهرهای تاریخی کشور 
د ر  است. معماری همسایگی  د ر آن صورت گرفته  و مد اقه 
معنای جد ید ش هرچند  قرابت هایی با همسایگی د ر مفهوم 
سنتی اش د ر شهرهای تاریخی د ارد ، با سبک زند گی جد ید  
و حضور ماشین د ر شهرها، تفاوت هایی اساسی با گذشته اش 
 Wellman & 33؛  امین زاد ه، 1392،  و  )ثقهًْ االسالمی  د ارد  

.)Leighton, 1979
معماری  زمینۀ  د ر  صورت گرفته  پژوهش های  بررسی  د ر 
به  بیشتر ذیل توجه  ایران،  تاریخی  همسایگی د ر شهرهای 
محله به همسایگی نیز پرد اخته شد ه است. مطالعات زیادی 
دربارۀ اهمیت و نقش محله های ســنتی در ایــران صورت 
 ،)1366( فالمکی  را  آن ها  شاخص ترین  که  است  گرفته 
 )1376( توسلی  و   )1382( حبیبی   ،)1367( سلطان  زاد ه 
انجام د اد ه اند  که هرچند  می توان ابعاد ی از عرصۀ همسایگی 
را ذیل توجه به محله از آن ها برد اشت کرد ، به طور مستقل 
به همسایگی د ر ایران اشاره ند اشته اند . د ر پژوهش هایی که 
موقر، رنجبر و پورجعفر )1394( و همین طور پاکزاد  )1369( 
انجام د اد ه اند  »محله د ر شهرهای تاریخی« را معاد ل »واحد  
همسایگی د ر غرب« تبیین کرد ه اند  و از منظر این شباهت 
ثقهًْ االسالمی  مقایسه ای که  د ر  باز  و  را مطالعه کرد ه اند   آن 
این د و مفهوم را ماهیتاً  انجام د اد ه اند   امین زاد ه )1392(  و 
تاریخچۀ   )1391( پورجعفر  و  پورجعفر  د انسته اند .  متفاوت 
همسایگی و محله د ر شهرهای ایران د ورۀ اسالمی را بررسی، 
د ر شهر  اهمیت همسایگی  د ر  اسالم  آموزه های  نقش  به  و 
اسالمی اشاره کرد ه اند . د ر این میان شاید  مستقل ترین پژوهش 
د ر این حوزه را بتوان پژوهش سرعلی و پورد یهیمی )1395( 
د انست که د ر مقالۀ »همسایگی و همسایه بود ن« د ربارۀ مفهوم 

تاریخی و جد ید  همسایگی بحثی تطبیقی انجام د اد ه اند . د ر 
اد امۀ پژوهش های صورت گرفته، د ر این مقاله قصد  آن است 
که مستقاًل د ر زمینۀ معماری همسایگی د ر شهرهای تاریخی 
ایران با تکیه بر برد اشت های مید انی، از طریق انتخاب یکی 
و کیفی،  لحاظ کمی  به  موجود   آماری  از غنی ترین جوامع 

بافت تاریخی یزد ، تولید  محتوا صورت گیرد . 
معماریهمسایگیدربافتتاریخییزد   

پیوسته د ر  به صورت  ما سلسله مراتب  »د ر شهرهای گذشتۀ 
کلیۀ مقیاس ها از استخوان بند ی شهر تا ترکیبات معماری مورد  
توجه بود ه است« )طبیبیان، چربگو و عبد الهی، 1390، 1(. این 
حلقه های مراتبی عمومی ترین فضای شهر را به خصوصی ترین 
فضاهای زند گی متصل می کرد ه اند . بافت تاریخی یزد  نیز کاماًل 
از این نظام سلسله مراتبی بهره می برد ه و عرصۀ همسایگی یکی 
از مهم ترین حلقه های تعریف این زنجیرۀ سلسله مراتبی د ر این 
شهر بود ه که مابین روابط عمومی د ر مقیاس جامعه و روابط 
خصوصی د ر مقیاس خانواد ه قرار می گرفته است )تصویر 1(. 
اساساً شکل گیری عرصه ای به نام عرصۀ همسایگی د ر تفکر 
سلسله مراتبی موجود  د ر شهرهای تاریخی به طور عام و بافت 
از  منظومه ای محلی  د ر چنین  و  به طور خاص  یزد   تاریخی 

اعراب می یابد . 
محالت  و  محالت  از  منسجم  ترکیبی  یزد   تاریخی  شهر 
و  خانه ها  از  متشکل  همسایگی  عرصه های  از  مجموعه ای 
کاربری های عمومی مورد  نیاز آن هاست، عرصه هایی که عمد تاً 
نظامی  د ر  د ینی  و  تباری  صنفی،  فامیلی،  قرابت  براساس 
تعریف شد ه و منسجم با یکد یگر شکل گرفته اند  )پیرنیا، 1384، 
3؛ باستانی راد ، 1391، 9-10( )تصویر 2(. د ر یزد ، همان گونه 
که د ربارۀ همسایگی به طور عام گفته شد ه است، همسایگی 
توانسته است موجود یتی کالبد ی را خلق و خود  را همچون 
نهاد ی اجتماعی د ر آن محقق کند ، یک الگوی کالبد ی ویژه با 
معماری تعریف شد ه )تصویر 3( که به معنی د ار کرد ن و هویت 
محیط شهری کمک کرد ه و سلول هویتی مشخصی را با عنوان 
عرصۀ همسایگی د ر بد نۀ هویتی این شهر پد ید  آورد ه است 

 .)Campbell et al., 2009, 463(
د ر این شهر همانند  اکثر شهرهای تاریخی کشور هر فعالیت 
و رفتار مانند  همسایگی، حریم و قلمرو خاص خود  را د اراست 
و متقاباًل هر فضا نیز حرمت و حریمی د ارد . بافت تاریخی را 
می توان با توجه به حضور مرد م، کیفیت حضور و محد ود یت 
حضور به سه عرصۀ اصلی عمومی11، خصوصی12 و نیمه عمومی-

نیمه خصوصی تقسیم کرد  )پاکزاد ، 1389، 76-78(. »با بررسی 
تجربۀ گذشتگان د ر شهرهای قد یمی ایران، فضای خصوصی 
شامل خانه، حیاط و عناصر د ربرگیرند ۀ آن، فضای نیمه  عمومی 
و نیمه خصوصی شامل عرصۀ ورود ی، د ربند  و ساباط و فضای 
)توسلی،  و مید ان مشخص می شود «  به صورت گذر  عمومی 
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تصویر 2. تنوع همسایگی د ر شهر تاریخی یزد . مأخذ: نگارند گان.تصویر 1. سلسله مراتب عرصه های اجتماعی د ر شهرهای تاریخی یزد . مأخذ: نگارند گان.

تصویر 3. روابط کالبد ی بین خانه های همجوار د ر سه سطح زیرزمین، همکف 
تصویر 4. عرصه های مراتبی بافت تاریخی یزد . مأخذ: نگارند گان.و اول. مأخذ: نگارند گان.

»ویژگی های معماری«، به منزلۀ مؤلفه های مؤثر د ر میزان و 
شد ت روابط همسایگی است )سرعلی و پورد یهیمی، 1395، 
20( که می توان آن را د ر معماری همسایگی یزد  مشاهد ه و 
پیگیری کرد . معماری همسایگی د ر بافت تاریخی یزد  د ارای 
ویژگی ها و ابزارهای معمارانۀ خاصی بود ه است به نحوی که 
حد  فاصل د و یا چند  خانه را به شکل خوانا به بستری برای 
معماری  واقع  د ر  است.  می کرد ه  تبد یل  همسایگی  رخد اد  
اند یشۀ  حاصل   که  معمارانه ای  ابزارهای  به مد د   همسایگی، 
معمار یزد ی بود ه، توانسته است زمینۀ شکل گیری رابطه ای 
میسر  مجاور  خانه های  میان  را  اجتماعی مشخص  و  خاص 
کند . د ر این عرصه، معماری همسایگی، د ر عین تنوعی که 
د ارد  و الگوهایی که شامل می شود ، ویژگی های مشترکی د ارد  
که باعث تقویت و تسهیل روابط میان همسایه ها می شود . د ر 
اد امه ابتد ا گونه های این معماری و سپس ویژگی ها و اصول 

این معماری بررسی خواهند  شد .

تاریخی  د ر شهر  روابط همسایگی   .)4 )تصویر   )14 ،1382
یزد ، د ر عرصۀ نیمه عمومی رخ می د هند . فضاهای نیمه عمومی 
فضاهایی هستند  که از نظر د سترسی محد ود یت های فضاهای 
خصوصی را ند ارند ، ولی به د لیل کارکرد  خاصشان یا نحوۀ طراحی 
و ویژگی های آن ها به صورت عرفی مورد  استفاد ۀ همۀ افراد  محله 
قرار نمی گیرند . د ر واقع عرصۀ معماری همسایگی محد ود ه ای 
حد  فاصل محد ود ۀ خصوصی خانواد ه و عرصۀ عمومی محله را 
شامل می شد ه است. بنابراین تعامالت بین همسایگان، به جز 
د ر عرصۀ خصوصی خانه ها، د ر عرصۀ نیمه عمومی بیرون اما 
مجاور خانه ها و د ر مکان هایی حد  فاصل خانه ها که شرایط 
مناسبی برای افراد  فراهم می کرد ه است هم اتفاق می افتاد ه 
بهره می برد ه است که محل  از معماری ای  این عرصه  است. 
تمرکز این مقاله است و تحت عنوان »معماری همسایگی« از 

آن یاد  شد ه است. 
و  مکانی«  »مجاورت  همسایگی،  عرصۀ  اصلی  مؤلفۀ  د و 
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گونههایمعماریهمسایگیدربافتتاریخییزد
مشاهد ۀ مصاد یق متنوع معماری همسایگی د ر بافت تاریخی 
از آن د ارد  که مفهوم همسایگی کیفیتی است  یزد  حکایت 
که د ر ظرف های مکانی مختلفی محقق می شود  و به همین 
د لیل الگوهای معماری متنوعی را شامل می شود . این معماری 
و برحسب  بر می گرفته است  را د ر  اطوار مختلفی  و  اشکال 
مکان، بضاعت مالی همسایگان، نوع معیشت، شغل آن ها و ...، 
را شامل می شد ه است. شناخته شد ه ترین  گونه های متنوعی 
گونه های معمارانه )الگوهای کالبد ی( را که د ر بافت تاریخی 
یزد  این روابط را تعریف کرد ه اند  می توان د ر قالب سه گونۀ 
»ورود ی محور«، »د ربند  محور« و »ساباط محور« معرفی کرد ، 

هرچند  نمونه های ترکیبی نیز زیاد  به چشم می خورد .
چینشورودیها   

ساد ه ترین شکل معماری همسایگی را می توان گونه ای معرفی 
کرد  که با چینش و ترکیب ورود ی ها تعریف و تبیین می شود . 
به شکلی  کنار هم  د ر  ورود ی چند  خانه  قرارگیری  آنجا که 
خاص و نزد یک به هم بستری برای وقوع روابط همسایگی 
تعریف می شود  )تصویر 5(. د ر معابر بافت تاریخی یزد  بعضی 
بخش ها وجود  د ارند  که د ر آنها چند  د ر ورود ی به هم نزد یک 
شد ه، د ر روبه رو یا کنار هم، با چند  تمهید  معمارانۀ خاص و 
عموماً محد ود ، عرصۀ خصوصی تری را شکل د اد ه اند ، به نحوی 
آن چند   به  متعلق  معبر  از  بخش  آن  احساس می شود   که 
خانه است و رابطه ای نزد یک بین آن ها وجود  د ارد . این حالت 
عموماً با نزد یک کرد ن ورود ی ها به یکد یگر یا د ر مقابل هم 
قرارد اد ن آن ها اتفاق می افتد . د ر بعضی جاها د ر حد  فاصل 
این ورود ی های به هم نزد یک شد ه، کفسازی تغییر کرد ه یا 
با اجرای یک یا چند  طویزه )پشت بند ( حریمی برای وقوع 

این  د ر  است.  تعریف می شد ه  بین خانه ها  رابطه همسایگی 
نوع از الگوی همسایگی هرچند  فضای نیمه عمومی به شکل 
کامل خود  شکل نمی گیرد ، تا حد ود  زیاد ی عرصۀ همسایگی 

قابل د رک است.
دربند   

د ربند  به لحاظ لغوی معانی متعد د  د ارد . اما د ر اینجا به معنای 
کوچۀ بن بست کوتاه، تنگ و د رد ار هست )فرهنگ معین،1350(. 
د ربند  به صورت کوچۀ بن بست نیمه عمومی یا هشتی به چند  
خانه منتهی می شد ه است و عرصه ای واسط بین عرصۀ خصوصی 
خانه و عرصۀ عمومی معبر اصلی بود ه است. هرچند  برخی از 
د ربند ها د ر د اشته اند  که د ر شب ها بسته می شد ه است، اکثر 
به لحاظ ویژگی های معماری  آن ها بد ون د ر بود ه اند  و صرفاً 
به گونه ای بود ه اند  که غریبه ها بد ان وارد  نمی شد ه اند . عالوه بر 
این با توجه به فضای امن و اختصاصی ای که برای ساکنان 
ایجاد  می کرد ه اند ، این امکان را فراهم می کرد ه اند  که بخشی 
از فعالیت های بین خانه ها و خانواد ه ها )روابط همسایگی( د ر 
آن اتفاق بیفتد . این عرصۀ د نج و آرام به ساکنان اجازه می د اد ه 
است تا بد ون د خالت افراد  غریبه د ر این فضای نیمه عمومی گرد  
هم آیند  و با هم ارتباط د اشته باشند . این عرصه به خانه های 
نزد یکی و  و  بیشتر  رابطۀ  تعلق د اشته و موجب  د اخل خود  
آنجا که  از  د ربند ،  است.  یکد یگر می شد ه  با  تعامل ساکنان 
عمد تاً مورد  استفاد ۀ ساکنان آن فضاست، از شلوغی و رفت و 
آمد  عموم بر کنار است )خاکساری، شکیبامنش و قربانیان، 
د ربند ها، عالوه بر مجموعۀ همسایگی،  1385، 53(. معموالً 
بین  نیز  بود ه اند  و نسبتی خویشاوند ی  فامیلی  مجموعه های 
ساکنان خانه های یک د ربند  برقرار بود ه است، از این رو گفته 
شد ه است که »د ربند ها محورهایی هستند  که اعضای فامیل 

تصویر 5. چینش ورود ی ها و شکل گیری عرصۀ همسایگی، یزد ، کوچه رسولیان. مأخذ: نگارند گان.
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و خانه های آن ها را گرد  هم جمع می آورد  و معموالً پرپیچ وخم 
و باریک و سرپوشید ه و د ارای د رند « )خاد م زاد ه، 1386(. د ر 
بافت تاریخی یزد ، د ربند  را می توان قوی ترین و شاخص ترین 

نوع معماری همسایگی برشمرد  )تصویر 6(.
د ربند  ها از نظر شکلی به د و د ستۀ کوچه های کم عرض )بن بست 
کوتاه بد ون شکست، بن بست پیچ د ار( و هشتی )مربعی، هشتی 
می شوند .  تقسیم  منتظم(  معموالً  چند  ضلعی های  د یگر  یا 
د ربند ها، به د لیل د اشتن سرد ر ورود ی، د رب ورود ی، ورود ی 
کوتاه و محد ود ، پایین تر از سطح معبر بود ن، تناسبات و مقیاس 
متفاوت و تغییر نور و سایه، د ارای حریمی قوی بود ند  که با 
و آسایش  انسانی  امنیت، مقیاس  ویژگی هایی چون خلوت، 
اقلیمی )به علت د  اشتن سایه و کوران( و امکانات عملکرد ی 
باعث شکل گیری رابطۀ همسایگی قوی و فضایی د نج و خلوت 

به د ور از د خالت غریبه ها می شد ه اند .
ساباط   

اول  فارسی د ارای ریشۀ کهن است. جزء  زبان  ساباط د ر 
نمود ار  »باط«  آن  د وم  جزء  و  آسایش  به معنی  »سا«  آن 
 )159  ،1384 )پیرنیا،  است  عمارت  و  آباد ی  ساختمان، 

و  رهگذر  سر  باالی  پوششی  پوشید ه،  راهروی  به معنای  و 
د ارد   قرار  خانه  به  ورود   راه  آن  زیر  د ر  که  است  سقفی 
نوع  براساس  »ساباط ها   .)680  ،1361 عمید ،  )فرهنگ 
د سته  چند   به  آن ها  سقف  باالی  کاربری  نوع  از  و  سقف 
تقسیم می شوند ، سقف مسطح از تیرهای چوبی و حصیر، 
سقفشان  روی  که  ساباط هایی  طاق،  د ارای  ساباط های 
کاربری مسکونی د اشته اند  و معمول اتاق با یک یا د و د ر 
است  بود ه  کوچه  به  مناسب  چشم اند ازی  د ارای  و  بازشو 
خانه های  که  بود ه اند   مسیری  احتماالً  که  ساباط هایی  و 
بر  عالوه  ند .  می د اد ه ا پیوند   هم  به  را  کوچه  طرف  د و 
اجتماعی  کارکرد های  به  می توان  ساباط،  فیزیکی  کارکرد  
بسیاری  د ر  کرد .  اشاره  همسایگی  عرصۀ  قالب  د ر  آن 
نظر  از  که  د ارد   وجود   خانه  چند   ورود ی  ساباط ها  از 
اهمیت  حائز  نیز  همبستگی  و  همسایگی  حس  افزایش 
به د لیل  ساباط ها  واقع  د ر   .)159  ،1384 )پیرنیا،  است« 
عملکرد ی  شرایط  ایجاد   و  امنیت  عین  خلوت  مرد م   واری، 
مکانی  به  را  کوچه  »عبوری«  مسیر  مناسب،  اقلیمی  و 
)تصویر  است  می کرد ه  مبد ل  همسایگان  »حضور«  برای 

تصویر 6. د ربند  و شکل گیری عرصۀ همسایگی. مأخذ: نگارند گان.
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7(. ساباط ها به لحاظ قوت حریم عرصۀ همسایگی د ر بین 
می گیرند .  قرار  د یگر  الگوی  د و 

ساباط ها را می توان به د و د ستۀ کلی طاقی و فضایی تقسیم 
کرد . ساباط های طاقی تنها بخشی از کوچه اند  که سرپوشید ه 
شد ه و با یک طاق تعریف می شد ه اند . ساباط های فضایی د ر 
د ید   ساباط ها  از  گونه  این  بود ه اند .  کوچه  روی  اتاقی  واقع 
مناسب به کوچه د اشته اند  و بیشتر د ر ورود ی محله ها یا رو 
به فضای باز، مانند  مید ان محله، قرار می گرفته اند . ساباط ها 
با سرپوشید ه کرد ن بخشی از کوچه افراد  رهگذر را از آفتاب 
سوزان د ر امان می د اشتند  و با ایجاد  کوران هوا فضایی مناسب 
د ر فصول گرم سال مهیا می کرد ه اند . همچنین وجود  سکو د ر 
برقراری  و  افراد   استراحت  برای  از ساباط ها مجالی  بسیاری 
ارتباط و تعامل بین آنها ایجاد  می کرد ه است. مجموعۀ این 
عوامل فضای عبوری کوچه را به عرصۀ حضور و برقراری روابط 
اجتماعی مبد ل می کرد ه است. به خصوص د ر جاهایی که د ر 
برای  مطلوبی  بسیار  بستر  باز می شد ه  آن  د اخل  به  خانه ها 

شکل گیری روابط همسایگی بود ه است.

شاخصههاوابزارهایتحققمعماریهمسایگی
با بررسی گونه های معماری همسایگی د ر بافت تاریخی یزد ، 
عرصۀ  تعریف  به  که  یکد یگر،  به  خانه ها  نزد یکی  بر  عالوه 
همسایگی کمک می کرد ه است، هرکد ام از نمونه ها با د ارابود ن 
شاخصه های معمارانۀ عموماً مشترک و بعضاً متفاوت، اسباب 
و لوازم برقراری روابط همسایگی را تأمین و سبب تشویق و 

تسهیل شکل گیری روابط همسایگی به سهم خود  می شد ند . این 
شاخصه ها د ر گونه های مختلف د ارای شد ت و ضعف هستند  
که باعث پررنگ یا کم رنگ  شد ن جنبه ای از روابط همسایگی 
شد ه است. هرکد ام از این ویژگی ها با تمهید ات معمارانۀ خاص 
ابزارهای  با عنوان  از آن ها  این مقاله  شکل می گیرند  که د ر 
معمارانۀ شکل د هی به معماری همسایگی یاد  شد ه است. آنچه 
د ر این بخش بد ان پرد اخته خواهد  شد  ابزارهای معمارانه و 
شاخصه های معماری ای است که این ابزارها باعث خلق آن ها 
می شد ه است و د ر نهایت به تولید  عرصۀ همسایگی د ر بافت 
گونه های سه گانۀ  مطالعۀ  است.  منجر می شد ه  یزد   تاریخی 
معماری همسایگی حکایت از آن د ارد  که از جمله مهمترین 
ابزارهای معمارانه شکل گیری روابط همسایگی د ر بافت تاریخی 
بین  روابط  برقراری  کالبد ی محیای  نظر  از  را  فضا  یزد ، که 
و  مصالح کف  تغییر  به  می توان  است،  می کرد ه  همسایگان 
ایجاد   اختالف سطح،  ایجاد   )ازاره ها(، مسقف بود ن،  جد اره ها 
امکان نشستن موقت، تغییر تناسبات، تزیینات و تغییر نور و 
ابزارهای معمارانه  سایه اشاره کرد  )جد ول های 1 و 2(. این 
باعث شکل گیری معماری شد ه که د ارای ویژگی های برجسته ای 

بود ه که مهمترین آن ها شامل موارد  زیر است:
1. مرد م واری و مقیاس انسانی: با افزایش جزئیات و ریزد انگی 
موجب تقویت حس تعلق، باال رفتن عمر تماشای فضا می شود  و 

حضور د ر فضا را افزایش می د هد ؛
2. آسایش اقلیمی )سایه اند ازی-کوران(: انگیزۀ حضور و زمان 

ماند گاری د ر فضا را افزایش می د اد ه است؛

تصویر 7. ساباط و شکل گیری عرصۀ همسایگی. مأخذ: نگارند گان.
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-وزیری-شکوهینامدربند

3222تعداددربخانهها

ال شکلهشت ضلعیمربعیمستطیلیشکلپالن

آهنگگنبد یبد ون سقفآهنگنوعسقف

خانه ورودی جلوی سکوی
ند ارد د ارد ند ارد د ارد ها

د رب د ارای سرد ر ورود یبد ون د رببد ون د ربورودیدربند و  ورود ی  سرد ر  د ارای 
ورود ی

تزیینات
کنار د رب، ازاره هاازاره هاکنار د رب، ازاره هاکنار د رب، ازاره هاآجری

سقف، نوارهایی روی د یوارهاکنار د رب، سقف کاربند ی--گچبری

د ارد د ارد د ارد د ارد تغییرکفسازی

د ارد  تغییرتناسبات
مسقف بود ن

د ارد 
ورود ی کوتاه

د ارد 
ورود ی کوتاه
مسقف بود ن

د ارد 
ورود ی کوتاه
مسقف بود ن

نوروسایه

د ربند   د ر  کافی  سایۀ  سقف، 
هورنوها  است،  کرد ه  ایجاد   را 
د ر  را  سایه  و  نور  از  ترتیبی 

د ربند  فراهم کرد ه اند .

د یوار  طول  نسبت  افزایش  با 
سایۀ  آن،  عرض  به  معبر 

مناسبی ایجاد  شد ه است.

د ربند   د ر  کافی  سایۀ  سقف، 
هورنوها  است،  کرد ه  ایجاد   را 
د ر  را  سایه  و  نور  از  ترتیبی 

د ربند  فراهم کرد ه اند .

د ربند   د ر  کافی  سایۀ  سقف، 
هورنوها  است،  کرد ه  ایجاد   را 
د ر  را  سایه  و  نور  از  ترتیبی 

د ربند  فراهم کرد ه اند .

کاهگل، آجر، چوب، گچکاهگل، آجر، چوب، گچکاهگل، آجر، چوبکاهگل، آجر، چوبمصالح

ابزارهایمعماری
همسایگی

نمونۀ
بررسیشده

جد ول 1. بررسی مورد ی د ربند ها د ر بافت تاریخی یزد . مأخذ: نگارند گان.

افزایش زمان  امنیت )روانی و فیزیکی(: حضور د ر فضا و   .6
ماند گاری د ر آن را افزایش می د اد ه است.

همۀ این ویژگی ها باعث افزایش »حضورپذیری« فضا می شد ه اند  
و، با توجه به مجاورت ورود ی خانه ها، بستر کالبد ی شکل گیری 

و تقویت روابط همسایگی را فراهم می آورد ه اند .

3. خلوت: عمر حضور و تعلق به فضا را باال می برد ه است؛
4. ایجاد  حریم: تشخیص فضا و تمایل به حضور د ر آن و زمان 

ماند گاری را افزایش می د اد ه است؛
5. آسایش عملکرد ی: انگیزۀ حضور د ر فضا را افزایش می د اد ه 

است؛
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2222تعداددرب

آهنگطاق و طویزهطاق و طویزه - آهنگطاق و طویزهنوعسقف

د ارد د ارد  --فضا

ند ارد ند ارد د ارد د ارد سکو

تزیینات
ازاره، کنار د ربازارهازاره، سکو هاازاره ، سکوها آجری

---کنار د رب، سقفگچبری

د ارد د ارد ند ارد ند ارد تغییرکفسازی

د ارد تغییرتناسبات
مسقف کرد ن

د ارد 
مسقف کرد ن

د ارد 
مسقف کرد ن و باریک شد ن

د ارد 
مسقف کرد ن و باریک شد ن

نوروسایه

طول کم و عرض و ارتفاع 
زیاد ، نورگیری از د و طرف 

مناسب، وجود  سقف، آسایش 
افراد  رهگذر 

نورگیری از د و طرف کم، 
وجود  سقف، آسایش افراد  

رهگذر

طول کم و عرض زیاد ، 
نورگیری از د و طرف، وجود  
سقف، آسایش افراد  رهگذر

نورگیری از د و طرف کم، 
وجود  سقف، آسایش افراد  

رهگذر

کاهگل، آجرکاهگل، آجرکاهگل، آجر کاهگل، آجر، گچمصالح

ابزارهای
معماری
همسایگی

نمونۀ
بررسیشده

جد ول 2. بررسی مورد ی ساباط ها د ر بافت تاریخی یزد ، مأخذ: نگارند گان.

نتیجهگیری
بررسی معماری همسایگی د ر بافت تاریخی یزد  نشان می د هد  
معماران، با د و اصل ساد ۀ  »نزد یکی )مجاورت مکانی(« و تغییر 
د ر »ویژگی های کالبد « معبر، عرصه های نیمه عمومی همسایگی 
را خلق کرد ه اند  و پیوند  معناد اری را بین د و یا چند  خانه برقرار 
و امکان تعامالت بین آن ها را تقویت کرد ه اند . د ر این مسیر 
معماران، با استفاد ه از ابزارهای معمارانه ای چون مسقف کرد ن، 
ایجاد  اختالف سطح، ایجاد  امکان نشستن موقت، تزیینات و 
تغییر تناسبات، مصالح و نور و سایه )تصویر 8(، کیفیت های 
فضایی خاصی مانند  مرد م واری، آسایش اقلیمی، خلوت، حریم، 

آسایش عملکرد ی و امنیت، میزان حضورپذیری بخشی از معبر 
را افزایش د اد ه اند  )تصویر 9(. این کیفیات معماری ویژه ای را د ر 
بافت تاریخی یزد  به وجود  آورد ه است که می توان با نام معماری 
الگوی  قالب سه  این معماری د ر  یاد  کرد .  آن  از  همسایگی 
کالبد ی چینش ورود ی ها، د ربند  و ساباط تفکیک و شناسایی 
می شود  )تصویر 10(. غلظت و رقت روابط همسایگی د ر این 
سه گونه یکسان نیست، ولی ویژگی های مشترک فضایی آن ها 
باعث شد ه است که هر سه گونه بستر شکل گیری و تقویت 
روابط همسایگی را د ر عرصۀ نیمه عمومی بافت تاریخی یزد  

فراهم آورند .
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تصویر 8. الگوهای کالبد ی همسایگی د ر بافت تاریخی یزد . مأخذ: نگارند گان.

تصویر 9. ابزارهای معمارانۀ تحقق معماری همسایگی، مأخذ: نگارند گان.

تصویر 10. شاخصه های کالبد ی معماری همسایگی د ر بافت تاریخی یزد . مأخذ: 
نگارند گان.

پینوشتها
1. روابط میان د و یا چند  نفر که می تواند  کالمی یا غیرکالمی برقرار شود  روابط 

اجتماعی نامید ه می شود  )وبر، 1374، 31(.
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